
 Linköpings universitet | Institution för klinisk och experimentell medicin 
Magisteruppsats, 30 hp | Logopedprogrammet 

Vårterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktion mellan logoped och 
barn vid nybesök 

Strategier för kontaktetablering, kvarhållande av 
uppmärksamhet i aktivitet och aktivitetsbyte 

 

Elin Engdahl 
Lisa Sjögren 

  

 
Handledare: Inger Lundeborg Hammarström 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

The Interaction between Speech Language Pathologists and Children at First 

Visit: Strategies for Establishment of Contact, Maintenance of Attention in 

Tasks and Shifting Activities.  

Abstract 

The study objective was to investigate how speech language pathologists (SLPs) establish 

contact with children, maintain their attention in tasks and shift activities at first visit.  

 

The material consisted of four video recordings in which two SLPs and four children 

participated. Two visits per participating SLP were recorded at a speech and language therapy 

clinic in the south-east part of Sweden. The material was transcribed and analyzed using an 

approach influences by Conversation Analysis (CA) in order to identify occurring 

phenomena.  The SLPs were interviewed by email after the video recorded sessions. 

 

The result shows that both SLPs used a playful approach at the beginning of the visit to 

establish contact with the children. Then the SLPs began focusing on the adult, thereafter 

creating symmetric dialogs with the children, for instance by using identity markers. The 

maintaining of children’s focus was achieved through different attention calls, breaks, 

promised awards and praises. The most common strategy used by both SLPs, to gain a 

successful shift, was by clarify the switch. Initially the SLP introduced the new task with a 

stimuli, then they removed objects from the previous activity and finally the SLP presented 

the new task. However some strategies for changing activities were less apparent for the 

children, which sometimes caused misunderstandings. 

 

According to the questionnaires the strategies used were acquired from experience through 

“trials and errors”. However, not all strategies observed were mentioned by the SLPs in the 

questionnaires. 

 

Key words: first visit, interactional analysis, establishment of contact, maintenance of 

attention, shifting activities  



 

 

 

Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur logopeder administrerar nybesök med barn 

vad gäller etablering av kontakt, kvarhållande av uppmärksamhet i aktiviteter och 

aktivitetsbyte. 

 

Undersökningsmaterialet utgjordes av två videoinspelade barnnybesök hos två logopeder 

vardera, inspelade på en logopedmottagning belägen i sydöstra Sverige. Materialet 

grovtranskriberades och därefter valdes intressanta fenomen ut som fintranskriberades i 

enlighet med konversationsanalytiska principer (CA-principer). Efter nybesöken skickades ett 

frågeformulär med sex frågor till de deltagande logopederna per e-post. 

 

Strategier som nyttjades för kontaktskapande av de deltagande logopederna var att initialt 

skapa en lekfull situation och sedan fokusera på de medföljande vuxna. Därefter försökte 

logopederna åstadkomma en symmetrisk interaktion med barnen, genom att exempelvis 

använda identitetsmarkörer. Barnens koncentration i uppgifter upprätthölls bland annat genom 

uppmärksamhetssignaler, pauser, utlovande av belöning samt beröm. Aktivitetsbyte skedde 

vanligen gränsmarkerat och följde ett liknande mönster med förberedande stimuli, 

undanplockande av föregående aktivitets föremål och slutligen introduktion av den nya 

aktiviteten. Dock förekom även byten av mindre uppenbar karaktär, vilka ibland orsakade 

missförstånd. 

 

I svaren till frågeformulären framkom att logopederna hade förvärvat strategier och kunskap 

om administrering av nybesök genom yrkeserfarenhet. Logopederna använde även 

tillvägagångssätt som ej omnämndes, vilka därför kan ses som intuitiva.  

 

Nyckelord: nybesök med barn, interaktionsanalys, kontaktetablering, kvarhållande av 

uppmärksamhet, aktivitetsbyte 
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1 Inledning 

Vid utredning av barn med misstänkt språkstörning är det viktigt att logopeden skapar en god 

och informell atmosfär för att få en heltäckande bild av barnets förmågor och vårdnadshavares 

syn på svårigheterna (Baird, 2008, s. 5; Paul & Norbury, 2012, s. 22). Varje enskild logoped 

har utvecklat strategier och tekniker baserade på praktisk erfarenhet, där fungerande 

tillvägagångssätt har resulterat i utvecklingen av ett individuellt arbetssätt. Logopeders 

kunskapsbas bör vara gemensam, men hur den praktiseras i verkligheten är något som 

logopeden själv utformar (Dwight, 2006, s. 6-8). Det individuella arbetssättet kan studeras 

genom att analysera samtal mellan logoped och patient. Studier av konversationer kan 

utnyttjas som verktyg vid utveckling av utredning och intervention av olika professioner 

(Ulvik, 2014). I Storbritannien har Conversation Analysis (CA) använts i syfte att identifiera 

användbara terapeutiska strategier och hur barn responderar på dessa tillvägagångssätt i 

kliniskt arbete (Gardner, 2006). Det finns begränsat med forskning angående hur utredning 

hos logoped sker i praktiken och ingen tidigare studie som behandlar samspelet mellan 

logoped och barn vid nybesök är genomförd i Sverige, vilket motiverar föreliggande studie.  

2 Bakgrund 

 
2.1 Samtal 

Ett samtal involverar minst två personer och innebär verbalt utbyte, vanligen på ett 

gemensamt språk (Fossum, 2007, s. 25). En fungerande konversation förutsätter förmåga att 

koordinera samtalets innehåll med semantiska, syntaktiska, fonologiska och pragmatiska krav 

(Linell, 1998, s. 29-31). Det som anses vara grunden till varför människan interagerar är 

viljan till utbyte av kunskap och till att skapa ett möte som kretsar kring ett centralt tema 

(Fossum, 2007, s. 25). Kunskaper om hur språket är uppbyggt och hur det används i 

interaktion skapas genom erfarenhet (Linell, 1998, s. 62). Beroende på samtalspartner bygger 

vi upp olika samtalsramar och uttrycker oss på olika sätt, trots att ämnet kan vara detsamma. 

Samtal kan vara av olika karaktär. De regler och roller som samtalsdeltagarna förhåller sig till 

i konversationer är beroende av situation och typ av deltagare (Bjar & Liberg, 2010, s. 18; 

Linell, 1998, s. 235-237). Mellan vuxna talare sker samtalsturerna ofta symmetriskt, vilket 

innebär att båda parterna har ungefär lika stort utrymme i dialogen (Fossum, 2007, s. 25).   
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 Samtal mellan barn och vuxna 2.1.1

I vardagliga samtal mellan vuxna och barn blir samtalsmönstret ofta asymmetriskt, då den 

vuxne har majoriteten av turerna (Kajikawa, Amano & Kondo, 2004, s. 228). Det är vanligen 

upp till den vuxne att etablera en förståelse hos barnet genom att upprepa, förtydliga samt 

ställa frågor (Ellneby, 2010, s. 66-67). När den gemensamma förståelsen i samtalet är 

begränsad kan kommunikativa sammanbrott uppstå. Dessa kan bero på att yttranden inte 

följer en tydlig röd tråd eller avviker från föregående samtalsämne. Andra orsaker till att 

sammanbrott i kommunikationen sker kan vara att yttrandet är ofullständigt, ohörbart eller 

bero på språkliga nedsättningar (Yont, Hewitt & Miccio, 2002). Rollfördelningen mellan 

vuxna och barn påverkas även av vilken kommunikationsform interaktionen har. Vid lek är 

samtalsmönstret tämligen symmetrisk, eftersom deltagarna har lika möjlighet till tur. I 

interaktion av didaktisk karaktär, styr den vuxne barnets samtalsbidrag genom att be barnet 

om att utföra specifika handlingar eller responser (Hoogsteder, Maier & Elbers, 1996).  

 Institutionella samtal 2.1.2

Ett institutionellt samtal är en dialog som sker mellan en yrkesman och lekman, exempelvis 

läkare och patient (Norrby, 2014, s. 37). Diskursen i dessa typer av samtal berör ett särskilt 

ämne som en person har specifik kunskap om, vilket den andre samtalspartnern inte har och 

vill ta del av (Linell, 1998, s. 74; Ulvik, 2014). Samtalet är därför strukturerat och har ett 

särskilt syfte, eftersom minst en av samtalsdeltagarna är fokuserad mot ett förutbestämt mål 

(Drew & Heritage, 1992, s. 22). Det institutionella samtalet är, till skillnad från ett vardagligt 

samtal, oftast asymmetriskt vad gäller turtagning och ämnesfördelning (Hutchby & Wooffitt, 

2008, s. 210).  

 Samtal mellan barn och logoped 2.1.3

Konversationer som äger rum mellan barn och logoped kan anses vara av institutionell 

karaktär. Ett asymmetriskt samtalsmönster kan exempelvis påvisas, eftersom att interaktionen 

ofta innebär att logopeden begär en respons och barnet svarar. Responsen värderas därefter av 

logopeden (Nettelbladt, 2013, s. 479). Det kan till viss del förekomma ett mer symmetriskt 

mönster i början och i slutet av besök hos logoped, vilket kan förklaras av att logopeden 

önskar skapa en god kontakt med barnet. Det inledande samtalet handlar mer om här-och-nu-

situationen, vilket skapar en gemensam grund att interagera kring. Detta möjliggör att barnet i 

högre grad initierar samtalsämnen och blir mer intresserad av att delta i dialog (Merrills, 
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2009). Det har heller ännu inte skett en tydlig rollfördelning om vem som styr samtalet och 

ingen av deltagarna har specifik kunskap om det aktuella ämnet (Plejert, Samuelsson & 

Anward, 2010). 

2.2 Strukturerad dialog med barn  

I en styrd professionell dialog med ett barn krävs noggrann och anpassad information och att 

förekommande samtalsämnen används i ett sammanhang som barnet kan relatera till (Ulvik, 

2014; Wilson, 1998, s. 33). Den vuxne kan med fördel förklara vad som kommer att hända 

under besöket, hur lång tid det kommer att ta och vad som ska ske efter besöket (Ulvik, 2014). 

Förklaringarna bör vara konkreta utifrån ett här-och-nu-perspektiv och de kan variera i 

taltonläge och betoning. Ett barn som inledningsvis får mer anpassad information om vad som 

ska ske, är mer villig att följa den vuxnes intentioner under resterande del av besöket 

(Øvreeide, 2010, s. 230-231, 234). Det är viktigt att låta barnet få möjlighet till att delta i 

samtalet och att dess kommunikativa initiativ sedan besvaras av den vuxne (Lundqvist, 2011, 

s. 29-30; Hundeide, 2009, s. 42).. Båda parter bör få tillfällen till att ta initiativ och att det 

finns utrymme för pauser vid behov, för att skapa en fördelaktig rytm och ett gott klimat 

under hela besöket (Øvreeide, 2010, s. 236-237).  

2.3 Barn med språkstörning 

Barn med en typisk språkutveckling anses i regel ha utvecklat grundkunskaper inom alla 

språkets delar vid cirka 5;0 års ålder (Baird, 2008, s. 2). Färdigheter inom kommunikation och 

samtal utvecklas ständigt hos barn genom att de aktivt deltar i olika typer av samtal (Liberg, 

2010, s. 84). Vid 3;0 års ålder kan barn i regel behärska grunderna i samtal, introducera nya 

samtalsämnen, respondera, ifrågasätta, kommentera samt följa och ge uppmaningar 

(Strömqvist, 2010, s. 69). De barn som inte följer den typiska språkutvecklingen utgör en 

heterogen grupp, inom vilken olika typer av avvikelser av varierad svårighetsgrad 

förekommer avseende produktion och/eller förståelse av språk. Störningen innebär problem 

inom en eller flera av de språkliga domänerna; fonologi, grammatik, semantik och/eller 

pragmatik (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 22-23). Språkstörning uppges förekomma hos 

cirka 7 % av barn i förskoleåldern (Leonard, 2014, s. 3). I vissa fall kan de språkliga 

svårigheterna förekomma till följd av hörselnedsättning, låg intelligens eller neurologisk 

skada. Hos barn med språkstörning utan tydlig etiologi kan vissa riskfaktorer för 

språkstörning så som ärftlighet, prematuritet och sen orddebut förekomma (Baird, 2008, s. 3).  
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Barn med språkstörning har ofta svårigheter att interagera och samspela med sin omgivning. 

(Bishop, 2000, s. 100). Resultatet av de språkliga bristerna medför att barnen bryter mot 

samtalsregler. De kan ha svårigheter med turtagning, ge adekvat respons, ta initiativ, reglera 

talmängden och att hålla sig till det givna samtalsämnet. Dessa barn kan därför upplevas som 

avvikande kommunikationspartners (Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 54-55). Barn med 

språkliga svårigheter inkluderas inte i lika hög utsträckning i kommunikativa sammanhang 

som barn utan språkliga problem, vilket i sin tur medför minskad erfarenhet och stimulans av 

interaktion med andra (Brinton & Fujiki, 2005). Sahlén och Nettelbladt (1993) visade i en 

studie att barn med språkstörning tenderade till att abrupt introducera nya samtalsämnen och 

ge otillräcklig information i yttranden. Graden av språkliga svårigheter avgör hur avvikande 

barnet blir i kommunikation. För att undvika missförstånd och bibehålla struktur samt 

sammanhang i samtal, blir det oftast samtalspartnerns ansvar att ge stöttning och förståelse i 

dialogen (Hansson, 2010, s. 203). Ett sätt för den vuxne att bekräfta och agera modell för 

fullständig meningsbyggnad är att göra expansioner av barnets yttranden, så att de utvidgas 

och blir korrekta (Strömqvist, 1984, s. 133).  

2.4  Logopediska nybesök 

Den språkliga utvecklingen hos barn som bor i Sverige undersöks vid rutinkontroller på 

barnavårdscentraler (BVC) från att barn är 10 månader till sista rutinkontrollen vid 5;0 år 

(Fäldt, 2015). Genom screening-test som utförs på BVC, kan barn med en misstänkt 

avvikande språkutveckling identifieras och remitteras vidare till logoped för en omfattande 

tal- och språkbedömning, som grund för att ställa en eventuell diagnos (Constanza-Smith, 

2010; Hansson & Nettelbladt, 2007, s. 255-256). Ett barnnybesök hos logoped kan 

struktureras på många olika sätt och bestå av flera aktiviteter (Constanza-Smith, 2010). 

Missförstånd kan ske om barnet och/eller dess vårdnadshavare inte har förstått samtalets syfte 

eller vad de förväntas göra (Nettelbladt, 2013, s. 479). Vanligen har besöket tre 

huvudmoment; introduktion, huvuddel och avslutande del. Introduktionen behandlar 

presentation av alla deltagande och besökets motiv. Huvuddelen är besökets syfte, exempelvis 

att vid nybesök utreda barnets språkliga och kommunikativa förmågor. I den avslutande delen 

innefattas genomgång av besöket, summering av barnets prestation och samtal om vad som 

kommer ske härnäst (Dwight, 2006, s. 101, 130, 135). McLeod och Baker (2014) visade att 

tidsåtgången för nybesök skiljer sig mellan olika besök. Logopeder avsätter generellt mindre 
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än 30 minuter på anamnes och introduktion. Den direkta bedömningen där formella och 

informella test administreras uppges ta 30 minuter eller mer. 

 Logopedens roll 2.4.1

I ett första möte med barn och vårdnadshavare är det centralt att logopeden ger ett gott intryck 

och skapar en god atmosfär (Baird, 2008, s. 5; Hegde & Davis, 2005, s. 78). Under ett besök 

är en viktig uppgift för logopeden att skapa förståelse hos barnet angående de aktiviteter som 

kommer att ingå. Barnet ska introduceras i vad aktiviteten innebär och hur den ska 

genomföras. Instruktioner bör anpassas till barnets förståelse för att på detta sätt minska 

risken för missförstånd (Merrills, 2009). Ett nybesök kan fördelaktigt utformas efter en 

noggrann planering av förfarandet (Dwight, 2015, s. 69). Logopeden ska utifrån remiss och 

det inledande skedet av mötet, skapa en hypotes om barnets kommunikativa styrkor och 

svårigheter, därefter anpassa besöket (Paul & Norbury, 2012, s. 22). Observation påbörjas 

redan i väntrummet och på vägen in till besöksrummet. På så sätt kan logopeden få en mer 

representativ bild av barnet och dess preferenser utöver den information remissen har givit 

(Lewis, Boucher & Astell, 1992). Det är centralt med ett naturligt bemötande och att uppvisa 

flexibilitet. En individuell anpassning till den enskilde är väsentlig, ty alla möten är 

heterogena och för att undvika slentrianmässigt omhändertagande (Andersen, 1992).  

 Etablering av kontakt med barn 2.4.2

Vid nybesök ska kontakt mellan barnet och en främmande vuxen etableras. Det är därför av 

stor vikt att den vuxne strävar efter en trygg situation, både för barnet och dess 

vårdnadshavare (Baird, 2008, s. 5). Genom att inleda besök med anamnesupptagande där 

logopeden fokuserar på vårdnadshavaren, ges barnet möjlighet till att bekanta sig i den nya 

omgivningen (Pullen & Hulme, 2012, s. 41). Barnet får möjlighet till att studera 

samtalspartnerns kroppsspråk och röst som förberedelse inför samtalet, vilket kan generera i 

en känsla av trygghet. Det är dock viktigt att den vuxne tidigt engagerar sig i barnet och 

skapar naturliga dialogtillfällen. Barnet blir på detta sätt mer delaktigt, vilket troligtvis 

kommer att underlätta den fortsatta kontakten. Besök där stort fokus riktas mot barnet i ett 

tidigt skede, förutsätter att situationen är mindre kravfylld (Øvreeide, 2010, s. 229, 233). En 

kravlös aktivitet kan exempelvis innebära att involvera leksaker eller spel och på ett lekfullt 

sätt skapa kontakt med barnet (Wilson, 1998, s. 27). Det lekfulla sättet är att föredra framför 

en direkt konfrontering, eftersom barnet vid lek tenderar att vilja vara mer delaktig och öppen 
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för kontakt (Phillips & Gross, 2010 s. 427). Leksakerna bör väljas ut efter intresse och 

mognad, vilket syftar till att göra barnet mer engagerat och medgörligt (Lewis et al., 1992). 

 2.4.2.1 Identitetsmarkör 2.4.3

Identitetsmarkörer, som exempelvis kläder eller personliga egenskaper, kan uppmärksammas 

för att barnet ska få en upplevelse av att bli sedd, vilket i sin tur kan leda till ett intresse för 

den nya samtalspartnern (Øvreeide, 2010, s. 229). En god och genuin kontakt kan skapas och 

bibehållas under besöket genom att logopeden och barnet pratar om gemensamma intressen 

där båda upplever en vänskaplig atmosfär (Merrills, 2009). Samtalsämnen om exempelvis 

förskola eller vänner, kan generera i yttranden från barnet som kan kopplas till samtalets 

syfte. Barnet får då möjlighet att tillföra sin del i dialogen och upplever sig ofta delaktig, 

eftersom samtalet är anpassat efter henne/honom. Ett annat sätt att underlätta 

kontaktetableringen kan vara genom att genuint och indirekt ge beröm till barnet (Wilson, 

1998, s. 28-29). Det är dock viktigt att inte överanvända identitetsmarkörer eller beröm, ty det 

kan innebära att huvudsyftet med besöket försummas (Øvreeide, 2010, s. 229-230). 

  Aktivitetstyper  2.4.4

Aktiviteter under nybesök kan vara strukturerade eller ostrukturerade (Paul & Norbury, 2012, 

s. 24). Strukturerade aktiviteter är av formell karaktär där logopeden använder olika 

tillvägagångssätt för att styra barnet till språklig produktion. Det kan dock vara svårt att 

tillämpa en styrande teknik med barn under 3;0 år (Hansson & Nettelbladt, 2007, s. 263; 

Parkinson & Pate 2000, s. 96). En mycket strukturerad aktivitet kan exempelvis innebära 

uppgifter där barnet får tydliga instruktioner och logopeden eliciterar på olika sätt produktion 

av särskilda strukturer från barnet. Logopeden begär respons från barnet vilken kan innefatta 

instruktioner, exempelvis i form av en modellmening. Barnet svarar på ett förbestämt stimuli 

och får sedan bekräftelse på sitt svar. Informell metod innefattar aktiviteter med lägre struktur 

som är mer inbäddade under besöket (Eisenberg, 2004). Logopeden utnyttjar då den naturliga 

interaktionen genom öppna frågor eller att be barnet beskriva samt återberätta uppgifter 

(Parkinson & Pate 2000, s. 96, 99). Vid felaktiga försök eller ingen respons från barnet kan 

logopeden använda prompting och ge återkoppling på barnets yttrande. Aktiviteter som har en 

lägre struktur, exempelvis lek, används för att återspegla och uppmuntra barnet till spontan 

produktion (Eisenberg, 2004). Denna metodform används fördelaktigt med yngre barn 

(Parkinson & Pate 2000, s. 96).  
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 Kvarhållande av uppmärksamhet i aktivitet  2.4.5

Kvarhållande av barns uppmärksamhet under besök är ett vanligt förekommande problem för 

logopeder (Merrills, 2009). Yngre barn har i allmänhet ett kortare tidsspann, under vilket de 

kan bibehålla uppmärksamheten, än vad ett äldre barn har (Sarid & Breznitz, 1997). 

Logopeder bör beakta barns förmåga till uppmärksamhet vid besöksplanering, genom att 

förbereda varierande aktiviteter. Dessa kan sedan anpassas efter det enskilda barnet för att 

möjliggöra motivation och bibehålla koncentrationen (Dwight, 2015, s. 93). Sarid och 

Breznitz (1997) visade i en studie att barn under 4;0 år är i behov av fler pauser för att 

upprätthålla koncentrationen på uppgifter, eftersom en paus kan bidra till att ett kognitivt 

fokus återfås. Pauser bör förekomma både under pågående aktiviteter och innan start av en ny. 

Enligt Dwight (2015, s. 94) skiftar graden av uppmärksamhet samt medverkan hos barn under 

besök och är oftast som störst vid presentation av en ny aktivitet för att sedan minska 

successivt. Barnets motivation och intresse kan bevaras genom att logopeden är energisk och 

entusiastisk. Strategier som logopeden med fördel kan använda är exempelvis att höja 

röststyrka eller taltonläge. Det är också viktigt att visa entusiasm med hjälp av icke-verbala 

gester som ögonkontakt och mimik (Dwight, 2006, s. 95-96). Nya utrop och 

uppmärksamhetssignaler som exempelvis; ”du”, personnamn, objekt, ord eller händelser kan 

användas för att bibehålla och stimulera barns fokus under besök (Håkansson & Hansson, 

2007 s. 186; Rogers & McPherson, 2014, s. 19). Motivation medför att barn blir mer delaktiga 

i uppgifter och den kan skapas genom både yttre och inre faktorer. Yttre faktorer kan bestå av 

både materiell belöning och/eller beröm. De inre faktorerna innebär att barnet känner 

tillfredsställelse av att prestera korrekt. Barn med kommunikativa nedsättningar anses vara i 

större behov av uppmuntran till att prestera (Dwight, 2015, s. 94, 315-316).  

 Aktivitetsbyte 2.4.6

Logopeden kan på olika sätt dela in samt röra sig mellan olika delmoment som ingår i besök. 

Dessa förflyttningar kan vara plötsliga eller långsamt övergående och även variera i tempo 

och intensitet, vilket definieras som terapeutiskt momentum. Vid övergång mellan momenten 

krävs att logopeden har rätt förberedelse, rytm och flyt (Dwight, 2006, s. 101). Ett 

aktivitetsbyte sker efter logopedens initiativ och ger barnet riktlinjer att anpassa sig till vid 

introduktion av den nya sekvensen (Plejert et al., 2010). Logopeden kan uppfattas som osäker 

och ostrukturerad om besöket inte drivs framåt med hjälp av god planering och tydlig struktur. 

(Dwight, 2006, s. 102). Vid introduktion av ny aktivitet brukar logopeden presentera ett 



 

8 

 

förberedande stimuli för att fånga barnets uppmärksamhet. Sådana stimuli kan ges både 

verbalt och icke-verbalt genom att logopeden exempelvis uttrycker ”titta på mig nu” eller 

gestikulerar mot vad som ska utföras (Hegde, 2001, s. 11). En mindre uppenbar övergång är 

när en ny övning inleds effektivt både genom presentation av stimuli (auditiv, visuell och/eller 

taktil) och genom att framkalla respons från barnet. Denna typ av aktivitetsbyte sker smidigt 

och upplevs inte som abrupt. Övergångarna kan också ske mer markerat, genom att logopeden 

uppmärksammar bytet och medvetet väntar in barnet för att möjliggöra förståelse av det som 

ska hända. Logopeden kan då variera sitt uttryckssätt en kort stund för att på så sätt fånga 

barnets fokus och uppmärksamhet (Dwight, 2006, s. 101). Plejert och medarbetare (2010) 

visade att det var vanligt att testsekvenser upphörde genom att logopeden bekräftade barnets 

respons innan en ny del i testet påbörjades. Logopeden styr över aktivitetsskiften under 

besöket och är den som har ”det sista ordet” innan byten sker. Avslutande av aktivitet som 

utförs av barnet tenderar att ta längre tid eftersom det i regel avviker från det som logopeden 

har planerat. 

2.5  Samtalsanalys 

Ett sätt att ingående studera samtal är att använda sig av Conversation analysis (CA) som 

syftar till att belysa interaktionsparters samtalsstrategier och samtalsdeltagarnas 

återkommande mönster i dialog (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 12). I denna typ av analys kan 

exempelvis deltagarnas roller, kommunikativa intentioner och turtagningsmönster 

uppmärksammas (Norrby, 2014, s. 16). CA utgår från att all interaktion är strukturerad och att 

yttranden både är kontextberoende och kontextförnyande. Allt som sker i interaktionen anses 

vara värdefullt och inget bör därför avfärdas som slumpartat, irrelevant eller felaktigt 

(Heritage, 1989, s. 23). Transkriptioner av inspelat material utförs utifrån vardagliga 

situationer som därefter kan analyseras (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 11-12). 

Videoinspelning är att föredra, ty dessa möjliggör att kroppsspråk och andra icke-verbala 

fenomen fångas (Heath, 2011, s. 250). 

 Turtagning 2.5.1

I interaktion skapas ofta intersubjektivitet, vilket innebär att båda samtalspartner har liknande 

intentioner och ett gemensmt perspektiv i samtalet. En samförståelse existerar även kring hur 

turtagning ska ske i olika typer av samtal (Wardhaugh, 1985, s. 8-9). Symmetriska dialoger 

karakteriseras av att båda samtalsparter tar initiativ och ger frivilliga responser på föregående 
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samtalstur. Det är vanligt förekommande med överlappande tal och att pauserna ofta är korta. 

I asymmetriska samtal utförs flest initiativ av en talare, varpå responser mer eller mindre 

begärs av den andre (Linell, 1998, s. 162-163). Det finns olika sätt att indikera ett turbyte, 

bland andra genom att talaren tar en lång paus, drar ut på sista stavelsen eller använder en 

överdriven ökad prosodi i slutet av yttrandet. Önskemål om att få nästa tur kan visas genom 

ökat kroppsspråk, en märkbar inandning och ökad röststyrka i början av turen (Wardhaugh, 

1985, s. 148-149). Turtagningsmönstret varierar också beroende på vilken samtalsstil talarna 

har. Respekt- och hänsynsstilen karaktäriseras av försiktighet och tydligt turtagningsmönster 

för att undvika en för närgången känsla. När samtalsparter upplever förtrogenhet och befinner 

sig i en mer informell situation, benämns detta som Närhets- och engagemangsstilen. Denna 

samtalsstil kännetecknas ofta av att personerna samarbetar i interaktionen och samtalar om 

saker som skapar närhet och gemenskap (Norrby, 2014, s. 232).  

 Ämnesbyte   2.5.2

Trots att konversationer är olika och behandlar varierande ämnen kan en regelbundenhet i 

ämnesstruktur återfinnas. Ett mikroperspektiv kan användas för att se hur nya ämnen 

introduceras samt hur byten av dessa sker (Norrby, 2014, s. 182). Byten av samtalsämnen kan 

både förekomma successivt (stegvis) och abrupt med en tydlig övergång (gränsmarkerat) 

(Sacks, 1992, s. 88-89). I formella samtal använder sig talarna i högre grad av gränsmarkerade 

ämnesövergångar medan det i vardagliga samtal i allmänhet sker mer gradvist. Talaren kan 

verbalt uppmärksamma att ett nytt ämne ska introduceras genom en förberedande fras, 

exempelvis “en annan sak jag tänkte ta upp”. Även pauser kan vara ett lämpligt tillfälle för 

byte av samtalsämne (Norrby, 2014, s. 182). Ett annat sätt att byta samtalsämne är genom att 

tydligt avsluta föregående ämne och introducera det nya (Bublitz, 1988, s. 42). Ämnen kan 

introduceras utifrån en persons respons på den andra deltagarens samtalstur. Topikalisering 

kan användas för att utveckla samtalsämnen, exempelvis en följdfråga på ämnet som 

samtalspartnern ger respons på (Button & Casey, 1984, s. 181-182). Preannonsering innebär 

att ett nytt ämne etableras utan att vara respons på en föreliggande tur. För att utvecklingen av 

ämnet ska kunna ske behöver preannonseringen godkännas av övriga deltagare. Denna typ av 

etablering initieras vanligen av en primärtalare som efter en stunds tystnad presenterar det 

kommande samtalsämnet (Norrby, 2014, s. 189-190). Vid byte av samtalsämnen blir 

yttrandena kortare, tystare samt långsammare och konversationen upplevs stå stilla (Bublitz, 

1988, s. 73). Motiv till byte av samtalsämnen kan bero på att någon av parterna i samtalet inte 

visar vidare intresse för det pågående ämnet. Mönster som barn använder sig av för att påkalla 
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byte av ämne kan vara genom att visa rastlöshet, tala i högre tonläge och röststyrka samt 

kräva uppmärksamhet av sin omgivning (Keenan och Klein, 1975).   

 Återkoppling 2.5.3

Deltagarna i ett samtal kan genom att ge respons i form av nickningar, hummande eller 

fortsättningssignaler visa att de är aktivt lyssnande och att samförståelse föreligger. Småord 

som exempelvis mm, jaha, ah, nä förekommer ofta i samtal utan att avbryta den som talar 

(Norrby, 2014, s. 166-167). En samtalspartner kan verifiera att denna förstått den andres 

yttrande rätt genom att repetera det som sagts (Schegloff, 1993). Plejert och Samuelsson 

(2008) studerade hur logopeder och barn interagerade under språkbedömning. De logopeder 

som deltog tenderade att upprepa yttranden från barn med språkstörning statistiskt signifikant 

mer än vid språklig bedömning av barn med en typisk språkutveckling. Barnen med 

språkstörning anammade turtagningsmönstret bättre om logopeden, efter att ha upprepat 

barnets yttrande, initierade en ny tur genom en frågeställning. Spegling av barns yttrande tros 

befrämja samtal, ty samtalspartnern inte tillför någon ny information utan endast upprepar och 

bekräftar det som sagts (Ellneby, 2010, s. 75). 

 Ansiktshot 2.5.4

Goffman (1967) var den första att beskriva begreppet “ansikte”, vilket ingår i artighetsteorin 

(Brown & Levinson, 1987, s. 61). Termen ansikte kan antingen vara positivt eller negativt. 

Det positiva ansiktet definieras som det sociala värde som en individ vill upprätthålla i 

kontakt med andra. En persons ansikte kan förstärkas, bevaras eller förloras. En upplevelse av 

att tappa ansiktet sker exempelvis när personen uttryckt sig felaktigt, vilket kan påverka 

andras uppfattning om personens sociala värde (Goffman, 2005, s. 7-9). Negativt ansikte 

innebär en individs personliga utrymme i dialog. Hot mot det negativa ansiktet kan 

exempelvis vara uppmanande handlingar eller att en individs integritets störs (Brown & 

Levinson, 1987, s. 62). Ansiktshot kan undvikas genom att använda taktstrategier i 

interaktion, de kan även bidra till upprätthållande av samtalsparternas uppskattningsbehov och 

skapa vi-känsla. Vid samtal balanseras två strategier som är respektstrategier och 

solidaritetsstrategier (Norrby, 2014, s. 215). Den förstnämnda utnyttjas för att behålla det 

negativa ansiktet, vilken innebär att hålla en viss distans och acceptera den andra personens 

behov till integritet. Den sistnämnda strategin innebär att bekräfta och uppskatta den andre 

genom att hålla med samt berömma personen, vilket stärker det positiva ansiktet (Brown & 

Levinson, 1987, s. 61-64). Viljan till att rädda andra samtalsdeltagares ansikten grundar sig i 
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undvikande av fientlighet från samtalspartnerns sida om dennes ansikte riskerar att förloras 

(Goffman, 2005, s. 11-12). Det är större risk att barn med språkstörning hamnar i situationer 

där deras ansikte hotas. Barnet kan exempelvis känna sig odugligt när dess yttrande korrigeras 

av samtalspartnern (Hulterstam & Nettelbladt, 2002).  

 

I logopediska nybesök eftersträvar logopeden att utreda barns styrkor och svagheter med hjälp 

av en variation av olika moment. Det finns begränsad kunskap kring hur utredning hos 

logoped administreras. Verksamma logopeder kan genom studier av nybesök ta del av ny 

kunskap i jämförande syfte för den egna utredningsproceduren (Skahan, Watson & Lof, 

2007). Genom att studera hur logopeden etablerar kontakt, får barn till att medverka i besök 

och varierar mellan ingående moment kan effektiva strategier identifieras och beskrivas, 

vilket motiverar föreliggande studie. 

3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att studera logopeders etablering av kontakt, kvarhållande 

av uppmärksamhet i uppgifter och utförande av aktivitetsbyten under nybesök med barn. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur etablerar logopeder kontakt med barn vid nybesök? 

 Vilka strategier använder logopeder för att bibehålla barns fokus i pågående aktivitet? 

 Hur utför logopeder aktivitetsbyten under nybesök med barn? 

 Vilka strategier beskriver logopederna att de använder?   

4 Metod 

 
4.1 Urval 

Chefer för två logopedmottagningar i sydöstra Sverige, utvalda enligt ett bekvämlighetsurval, 

kontaktades med förfrågan om tillåtelse att genomföra studien. Dessa chefer distribuerade 

informationsbrev och samtyckesblanketter (se bilaga 1) till 16 barnverksamma logopeder, 

varav två samtyckte till deltagande. Deltagande logopeder valde i sin tur ut vårdnadshavare 

till barn som remitterats till mottagning för logopedisk bedömning. Vårdnadshavare erhöll 

sedan informationsbrev och samtyckesblanketter för godkännande till barnens deltagande (se 

bilaga 2). Parallellt med föreliggande studie pågick ytterligare ett annat arbete om logopediska 
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nybesök, med vilken datainsamlingen skedde gemensamt. Insamlad data behandlades sedan 

separat av författarparen till de båda studierna, där den parallellt pågående studien fokuserade 

på interaktion mellan vårdnadshavare och logoped.  

4.2 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för deltagande logopeder var att de var legitimerade och arbetade med 

målgruppen barn. Inklusionskriterier för deltagande barn var svenska som modersmål, 

misstänkt tal- och språkstörning och ingen tidigare kontakt med logoped.  

4.3 Deltagare 

I studien deltog totalt två kvinnliga logopeder med tre års erfarenhet vardera och fyra barn i 

åldrarna 2;6-4;0 år, två pojkar och två flickor. De två logopederna träffade två barn var enskilt 

för utredning vid nybesök, se tabell 1.  

Tabell 1. Deltagande barn, logoped samt närvarande anhöriga i de fyra olika inspelningarna; 

kodnamn, ålder, anhöriga, logoped  

Kodnamn Ålder Anhöriga Logoped 

Ronaldo (R) 2;6 år Ronaldos mamma  L1 

Corinne (C) 4;0 år Corinnes mamma L1 

Alice (A) 2;8 år Alice mamma, Alice 

mormor 

L2 

Hampus (H) 2;11 år Hampus mamma, 

Hampus pappa 

L2 

4.4 Material 

Data i föreliggande studie utgjordes av videoinspelningar av fyra logopediska nybesök med 

barn som varade mellan 39 och 70 minuter. Det totala inspelningsmaterialet uppgick till 224 

minuter. Inspelningarna bestod av hela besök under vilka barn, logoped samt anhöriga var 

närvarande i rummet. Efter att respektive logoped hade avslutat sitt andra och sista besök 

ställdes sex frågor till dem, se bilaga 3.  
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4.5 Procedur 

Under videoinspelningarna ansvarade författarna för iordningställande av 

inspelningsutrustning och fanns tillgängliga för teknisk support i anslutning till 

besöksrummet. För att inspelningssituationen skulle bli så naturlig som möjligt deltog 

författarna inte i besöksrummet. Logopeden ombads agera efter sin vanliga arbetsgång och 

fick inga ytterligare instruktioner. Samtliga deltagare gavs sparsamt med information 

angående studiernas mer specifika fokus och informerades endast om att interaktion mellan 

logoped och barn i allmänhet skulle studeras. Videoinspelningarna skedde med kameramodell 

Sony HDR-CX320. En samtidig ljudinspelning gjordes under samtliga besök som 

säkerhetsåtgärd med Olympus Digital Voice Recorder, VN-8500PC. Frågorna till de 

deltagande logopederna tillsändes och besvarades via e-post. 

4.6 Analys av material  

Det inspelade materialet grovtranskriberades och potentiellt intressanta utdrag identifierades 

som sedan fintranskriberades. För samtliga fintranskriptioner användes Öqvists (2005) 

transkriptionsnyckel (se bilaga 4). Övergripande transkriptioner av hela besöken utfördes med 

hjälp av programvaran QuickTime Player och mer detaljerad analys för bland annat att 

möjliggöra mätning av pausernas längd genomfördes i programvaran PRAAT (Boersma & 

Weenink, 2016). Därefter utfördes en kvalitativ analys av data utifrån CA-analytiskt 

inspirerade principer, där kommunikativa strategier och fenomen identifierades. Val av 

intressanta fenomen gjordes bland annat utifrån uppkomna sekvenser som berörde 

föreliggande studies syfte och vad som finns beskrivet i litteratur. Grovtranskriptionerna, valet 

av utdrag och fintranskribering utfördes gemensamt av båda författarna för att öka 

samstämmighet i analyserna. Logopedernas svar på frågeformulären analyserades gemensamt 

av båda författarna genom en kondenserad analys där svarens viktigast meningsbärande 

enheter sammanfattandes.  

4.7 Registrering och hantering av data 

Det insamlade inspelningsmaterialet, transkriptioner och svar från frågeformulär lagrades och 

hanterades på författarnas lösenordskyddade datorer. Deltagarna avidentifierades och 

tilldelades kodnamn. Videoinspelningar och transkriptioner sparas på enheten för logopedi vid 

Linköpings universitet i minst fem år och kan komma att användas i senare forskning. 
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4.8 Etiska överväganden 

Logopeder tilldelades informationsbrev och samtyckesblankett för godkännande av 

deltagande i studien (se bilaga 1). Informationsbrev och samtyckesblanketter delades även ut 

till vårdnadshavare för godkännande av eget samt deras barns medverkan (se bilaga 2). 

Samtliga deltagare tilldelades kodnamn för att bibehålla anonymitet och allt material 

hanterades med försiktighet av uppsatsförfattare och handledare. Resultaten presenterades så 

att ingen utomstående kan identifiera studiens deltagare. Barn, vårdnadshavare och logoped 

fick information om möjligheten till avbrytande av medverkan.     

5 Resultat 

Resultatet redovisar företeelser som uppstod under nybesök i interaktion mellan barn och 

logopeder. Det belyser vilka strategier logopeder använder för kontaktetablering, kvarhållande 

av uppmärksamhet i aktiviteter och aktivitetsbyten. I tabell 2 finns en sammanställning av 

förekommande strategier. Studerade strategier kan hänvisas till föreliggande studies 

presenterade litteratur. 

Tabell 2. Sammanfattning av studerade strategier; kontaktetablering, kvarhållande av 

uppmärksamhet inom aktivitet, aktivitetsbyte  

 Studerade strategier Logoped Utdrag 

Kontaktetablering Lek och kravlös situation L1, L2 1, 3, 10 

 Samtal om barnets preferenser  L1, L2 1, 2, 3, 8 

 Fokus på vårdnadshavare L1 1, 8 

 Försök till symmetri i samtal L1*, L2 1, 2, 10, 13 

 Identitetsmarkörer L1*, L2* 1, 3, 8, 14 

 Anpassning av krav L1, L2 3, 4, 5, 6, 7, 

11, 12, 14 

Kvarhållande av 

uppmärksamhet  

Strukturerad information L1*, L2* 2, 5, 6, 8, 

 Variation i taltonläge och 

kroppsspråk 

L2* 3, 4, 6, 7 

 Uppmärksamhetssignaler L1*, L2* 4, 5, 6 

 Beröm och bekräftelse L1, L2 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8,  
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 Nytt fokus L1, L2 4, 8 

 Belöning L2 6 

 Tillfälligt avbrott L2 7 

Aktivitetsbyte Preannonsering L1, L2* 2, 9, 10, 14 

 Topikalisering L2* 3 

 Gränsmarkerat aktivitetsbyte L1, L2 9, 10, 11, 14 

 Mindre utmärkande aktivitetsbyte L1 12, 13,  

 Förberedande stimuli  L1, L2 9, 11, 12, 13, 

14 

 Uppmärksamhetssignal  L1*, L2* 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

 Variation i taltonläge, pauser och 

kroppsspråk 

L1*, L2* 9, 10, 11, 12, 

14 

 Beröm och bekräftelse L1, L2 9, 11, 12, 13, 

14 

* = strategier som ej omnämnts av logopederna i svaren på frågeformulären  

5.1 Kontaktetablering mellan logoped och barn 

Ett nybesök hos logoped innebär ett nytt kontaktskapande mellan barn och logoped. 

Logopeden kan använda sig av olika strategier för att skapa en trygg situation för barnet 

(Baird, 2008, s. 5; Wilson, 1998, s. 27; Øvreeide, 2010, s. 229). Följande utdrag uppvisar 

tillämpandet av lek och kravlös situation, samtal om barnets preferenser, fokus på 

vårdnadshavare, försök till symmetri i samtal, identitetsmarkörer samt anpassning av krav.  

Utdrag 1- Lek och kravlös situation. 

Corinne och hennes mamma har nyligen infunnit sig i besöksrummet och logopeden ska 

inleda anamnesupptagandet. 

L1=Logoped 1, C=Corinne. 

1. L1:  (0.4) å om du ville börja, å ri:ta¿ ((tar fram papper och pennor))  

2.   så finns det >li:te< papper <hä:r> (1.9) å kri:t↑or (0.4) å pennor. 

3. C: (0.3) ((tar upp en penna)) å::j lä li:la¿ 

4. L1:  (0.5) gillaru lila?  

5. C: ((snörvlar och nickar)) (.) den häj [li:ka] d↑ana. 

6. L1:                                                             [oj    ] ja, de va likada:na. preci:s 

7. C:   å den åtå lika↓dana.  

8. L1:  (0.5) ◦ja◦ de fanns <må:nga> lila¿ 

9. C:  e:n= 
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10. L1:  =◦ja tror vi: (.) lägger undan.◦ ((plockar undan spelet))  

11.   ◦bamse spelet här >lite så länge< om du ville börja me å rita.◦ 

12.   (0.6) så välkomna hi:t, ((vänder sig mot mamman))  

L1 introducerar en uppgift som flickan kan underhålla sig med under anamnesen (rad 1). 

Respons på barnets initiativ ges kontinuerligt av L1 på rad 4, 6 och 8. Logopeden vänder sig 

sedan mot Corinnes mamma för att påbörja anamnes medan flickan ritar (rad 12). Den 

aktivitet som hade förberetts till Corinne var från början ett pussel, dock såg L1 att flickan 

ritade i väntrummet. L1 ändrar därför sin förbestämda plan och utgår istället från ett 

uppmärksammat intresse hos barnet, vilket Paul och Norbury (2012, s. 22) beskriver är viktigt 

vid nybesök. Genom att utgå från barns intressen kan det enligt Øvreeide (2010, s. 229) 

innebära en identitetsmarkör som kan leda till nyfikenhet för den nya vuxna. L1 förefaller 

utnyttja kravlösa aktiviteter som pussel och att rita. I litteratur beskrivs att liknande aktiviteter 

kan bidra till att barn blir mer kontaktvilliga (Phillips & Gross, 2010, s. 427; Wilson, 1998, s. 

27). I linje med Øvreeide (2010, s. 229) inleds besöket utan direkt konfrontering av barnet. 

Logopeden presenterar den lättsamma uppgiften och fokuserar därefter på Corinnes mamma, 

medan flickan får möjlighet till att observera miljön och den nya främmande vuxna. Detta sätt 

att inleda besöket kan underlätta kontaktetablering, eftersom barnet får chans till att bekanta 

sig i den nya situationen (Pullen & Hulme, 2012, s. 41). Lek innebär en aktivitet av lägre 

struktur än mer styrande uppgifter, vilket förhoppningsvis medför fler spontana 

kontaktinitiativ från barnet (Eisenberg, 2004). Corinnes initiativ bekräftas av L1 och 

återkopplingen verkar uppmuntra till ytterligare produktion från flickan. Dessa bekräftanden 

kan säkerställa att logopeden har förstått barnet rätt och på det sättet undvika missförstånd 

(Schegloff, 1993). L1 tenderar att använda närhets- och engagemangsstilen, eftersom hon 

samtalar om något som berör Corinnes preferenser, vilket i sin tur skulle kunna skapa kontakt 

och närhet enligt Norrby (2014, s. 221, 232). I den inledande fasen av besök hos logoped kan 

tecken på symmetri i interaktion förekomma (Merrills, 2009). Detta visas också i ovanstående 

utdrag, då L1 och barnet diskuterar om det som sker här-och-nu och genom att flickan tar 

kommunikativa initiativ. Det symmetriska mönstret som uppstår verkar vara ett försök till 

kontaktskapande mellan parterna. Ytterligare en identitetsmarkör tillämpas på rad 4 av L1 i 

försök att etablera fortsatt kontakt och troligen åstadkomma en ömsesidig dialog med flickan.  

Utdrag 2 – Försök till symmetri i samtal.  

Logopeden inleder kontakt med Hampus efter att han och hans vårdnadshavare har kommit 

till rätta i besöksrummet. 

L2=Logoped 2, H=Hampus. 
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1. L2:  mår du ↑bra då hampus 

2. H:  (0.3) ja: 

3. L2:  ((smackar)) de gör du¿ (.) vicken tu:r ((lutar sig framåt med huvudet i händer)) 

4.   (0.3) <har du> varit på förskolan ida? 

5. H:  (0.4) ja 

6. L2:  a↑ha: (0.7) vilken förskola går du på då¿ 

7. H:  (0.8) ◦hm◦ (1.0) gru:s. 

8. L2:  (0.3) .hh på ↑gru:s (0.4)↓m↑hm: (0.6) ere ro:lit å va på gru:s då? 

9. H:  (0.7) ja. 

10. L2:  (0.4) de ä: de¿ (1.1) va <gö:r> du då? (.) va brukar du få gö:ra på förskol↑an 

11. H:  (.) må:la. 

12. L2:  (.) <må:la> ◦får du göra där¿◦ (.) de e ju <jätte rolit> ju? (0.8) .hh  

Utdraget visar hur L2 etablerar kontakt med barnet genom att inledningsvis fråga om hur han 

mår (rad 1). Hon fortsätter dialogen med att ställa frågor om pojkens vardag genomgående i 

exemplet ovan och sedan pågår interaktionen på samma sätt fram till fortsatt del av utdraget 

(se nedan). 

29. L2:  .hh (0.3) va bra. (1.5) vetu va? ja ska prata lite med mamma å pappa. 

30.   å då ska du få <titta> lite på dom här leksakerna >om du vill först¿< 

31. H:  (0.6) ja: 

Dialogen avslutas med att L2 strukturerar upp för Hampus vad som ska hända här och nu, vad 

han förväntas göra och inväntar sedan hans godkännande (rad 29-30). Pojkens respons på 

logopedens tur (rad 31) skulle kunna ses som att han accepterar hennes preannonsering av 

kommande sekvens, vilket Norrby (2014, s. 189-190) beskriver underlätta den nya 

ämnesetableringen. Den strukturerade informationen som L2 ger Hampus om vad som ska 

hända i nästkommande sekvens kan göra honom mer benägen att följa L2:s intentioner. Ett 

liknande förfarande beskrivs även av Øvreeide (2010, s. 231). I ovanstående utdrag tenderar 

logopedens frågor innefatta ämnen som Hampus kan relatera till, vilket i linje med Ulvik 

(2014) och Wilson (1998, s. 29, 33) är viktigt i en styrd dialog med barn för att skapa kontakt 

samt upplevelse av delaktighet. Genomgående mönster som tillämpas i den inledande delen 

av besök hos logoped är att skapa en symmetrisk interaktion (Merrills, 2009). Denna strategi 

verkar L2 eftersträva, ty hon ger Hampus chans till att svara och få tillföra sin del i dialogen. 

L2 är dock den som styr, vilket är vanligt i både institutionella samtal och i konversationer 

mellan vuxna och barn (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 210; Kajikawa et al., 2004, s. 228). 

Detta kan visas i utdraget då det är L2 som kontinuerligt ställer frågor och utvecklar pojkens 

korta responser.  

Utdrag 3 – Identitetsmarkör och anpassning av krav. 

Alice har varit tystlåten och tillbakadragen under första delen av besöket. Logopeden byter 
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fokus och tar fram djurbilder för att skapa en dialog kring dessa.  

L2=Logoped 2, A=Alice, AM=Alice mamma.  

1. L2:  ◦vet du va alice◦ ((hämtar bilder)) tycker du om dju:r? 

2.   (5.7) 

3. L2:  ↑titta (0.7) .hh ((förvånat)) (1.0) va e de ((högt taltonläge))= 

4. A:  =nä ((skakar på huvudet)) 

5. L2:  (.) å ((ser förvånad ut)) 

6. A:  ((puttar iväg bilden)) 

7. L2:  ◦titta dom e ju <jättesöta>◦ ((högt taltonläge)) 

8. AM:  ((tar bilden)) [va e de här ¿        ]  

9. L2:                               [va e de för ↑nått] 

10.   (2.7) 

11. AM:  ◦du har ju två hemma◦ 

12. L2:  ((ser förvånad ut)) .hh (0.7) ◦har du¿◦ (0.8) har du såna hemma? ((högt taltonläge)) 

13. A:  (0.4) nä ((försöker ta bilden)) 

14. L2:  har du inte de¿ 

15. A:  tisse. 

16. L2:  .hh (0.4) >titta< hur låter dem ↑då 

17. A:  (0.7) ma:u: 

18. L2:  (0.3) ↑juste: mja:u (0.6) eller hu:r (0.3) de e ju <katte:r> 

L2 ställer en fråga till Alice för att introducera en ny sekvens och hämtar djurbilder som finns 

i rummet (rad 1). Hon visar en bild för flickan och ber om respons (rad 3). Barnet medverkar 

inte som önskat och L2 pratar istället kring bilden (rad 4-7). Svar uteblir från flickan efter 

flera uppmaningar (rad 8-9). L2 uppmärksammar att Alice har två katter och använder den 

kunskapen för att modifiera nästkommande frågor (rad 12 och 14). Logopeden bekräftar 

flickans svar och ger sedan beröm samt expanderar hennes yttrande (rad 16 och 18). Det 

beröm som Alice erhåller är förmodligen en strategi från L2:s sida för att underlätta kontakten 

med flickan. Wilson (1998, s. 28-29) beskriver att barn som får beröm är mer villiga till 

kontakt. Beröm kan även enligt Brown och Levinson (1987, s. 61-64) medföra att en persons 

positiva ansikte förstärks. Upprätthållande av ansiktet kan också resultera i undvikande av 

osämja (Goffman, 2005, s. 11-12). L2:s beröm skulle därför kunna främja Alice deltagande. 

Utdraget visar inledandet av en ny aktivitet där logopeden ställer lägre krav på barnet, då hon 

i tidigare aktivitet uppvisat motvilja till att följa L2:s tänkta struktur. Lewis och medarbetare 

(1992) beskriver att objekt som intresserar barnet ofta bidrar till engagemang och 

samarbetsvilja. L2 tycks nu sträva efter en kravlös situation och inleder den nya uppgiften 

genom att fråga Alice om hon gillar djur. Button och Casey (1984, s. 181-182) beskriver 

topikalisering som ett sätt att introducera ett nytt ämne, vilket logopedens inledande fråga i 

utdraget tycks vara ett exempel på. Djurbilderna kan vara ett sätt för L2 att skapa ett 

gemensamt intresse att samtala kring. Informationen som sedan framkommer om att flickan 
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har två katter hemma, innebär en upptäckt identitetsmarkör som L2 tycks utnyttja för att få 

henne att uppleva känslan av att bli sedd och för att etablera en fortsatt kontakt (Øvreeide, 

2010, s. 229). L2 förenklar uppmaningarnas struktur successivt i utdraget, ty frågorna går från 

benämning till att hon endast begär om hur djuret på bilden låter. Enligt Wilson (1998, s. 29) 

kan en anpassning till barnet medföra att det känner sig delaktig och viljan till prestation ökar.  

5.2 Kvarhållande av uppmärksamhet i pågående aktivitet  

Det är en uttalad svårighet att behålla barns uppmärksamhet under ett logopediskt besök 

(Merrills, 2009). Barns förmåga till att upprätthålla koncentration varierar beroende på 

språkliga svårigheter, mognad och motivation. Barn är som mest fokuserade vid presentation 

av en ny uppgift och uppmärksamhetsgraden kan även skifta under pågående aktivitet 

(Dwight, 2015, s. 93-94). Följande utdrag uppvisar tillämpandet av Strukturerad information, 

variation i taltonläge och kroppspråk, uppmärksamhetssignaler, beröm och bekräftelse, nytt 

fokus, belöning samt tillfälligt avbrott. 

Utdrag 4 – Återfå uppmärksamhet. 

Logopeden utför en informell bedömning med hjälp av djurbilder. 

L2=Logoped, A=Alice, AM=Alice mamma 

1. L2:  kan du låta som en tige:r? 

2. A:  ((går från bordet och undersöker logopedens saker)) 

3. L2:  ◦vetu◦ <väskan får stå kva:r dä:r> (1.0) .hh den får stå: kva:r dä:r? ((högt taltonläge)) 

4.   (0.7) kan du låta som en ti:ger? (1.6) >den låter så här< rao:wr 

5.   ((ler mot barnet)) ↑eller ↑hu:r (0.8) kan du låta så alice¿ 

6. A:  (0.5) ksch:  

7. L2:  ↑å ((förvånat ansiktsuttryck)) (.) de va ju <jättebra ju> 

8. A:  (0.4) m: 

9. L2:  va du kunde <ry:tas> (0.5) >titta< (.) kolla den ↑hä:rå ((vänder kortet från barnet)) 

10.    >titta nu visar< jag för mamma å mormor¿ (0.5)< kolla> vilket häftigt dju:r 

11.   (1.1) 

12. AM:  kolla alice. 

13. L2:  .hh ((förvånat)) titta (0.5) å hur tror du den <hä:r> låter då? 

14. AM:  vi kolla ↓ju på en sån i somras. 

15. A:   ((återgår till bordet)) 

16. L2:  ↑kolla (0.4) a ((förvånat ansiktsuttryck)) (0.8) va va de? 

Alice går från bordet och från den aktivitet som pågår, hon riktar istället fokus mot Reynell-

väskan som står bakom L2 (rad 2). Logopeden försöker få flickan att fullfölja aktiviteten 

genom att fånga hennes uppmärksamhet på nytt (rad 3). L2 svarar sedan efter utebliven 

respons på sitt eget initiativ och begär istället att barnet ska imitera henne när hon inte 

besvarar L2:s ursprungliga fråga (rad 4-5). Alice ger sedan korrekt respons, vilket L2 
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berömmer både verbalt och icke verbalt (rad 7 och 9). Logopeden fortsätter aktiviteten med en 

ny bild, vänder sig sedan från barnet och visar bilden endast för Alice mamma och mormor 

(rad 9-10). En ny fråga formuleras till flickan (rad 13), hon återgår till uppgiften och 

återvänder till bordet (rad 15). Utdraget visar på ett asymmetriskt samtal, ty L2 är den som tar 

initiativ och begär respons från barnet (Linell, 1998, s. 162-163). Enligt Brown och Levinson 

(1987, s. 61-64) kan uppmaningar till agerande innebära hot mot det negativa ansiktet, vilket 

ovanstående utdrag kan exemplifiera när flickan väljer att avvika från aktiviteten. 

Anledningen till att L2 låter Alice gå från bordet, skulle kunna vara ett sätt att acceptera 

hennes behov till integritet och bevara det negativa ansiktet. Det kan även betraktas som att 

L2 tillämpar respekt-hänsynsstilen, eftersom hennes agerande möjligen resulterar i 

undvikande av en för närgången känsla (Norrby, 2014, s. 221, 232). Barn med språkstörning 

hamnar ofta i situationer där ansiktet hotas (Hulterstam & Nettelbladt, 2002). Det förefaller 

som om L2 försöker att undvika detta med hjälp av att modifiera sin uppmaning. Goffman 

(2005, s. 7-9) beskriver att en persons positiva ansikte riskeras vid misslyckanden. Strategin 

där logopeden modifierar en obesvarad uppmaning skulle kunna ses som ett sätt att bevara 

Alice positiva ansikte. Logopedens agerande vad gäller omformulerade uppmaningar skulle 

också kunna tolkas som ett sätt att stödja flickans förståelse i samtalet, eftersom det ofta är 

den vuxnes ansvar att undvika missförstånd i barn-vuxen-interaktion (Hansson, 2010, s. 203). 

Det beröm som Alice erhåller från L2 efter önskad respons, kan vara en strategi av logopeden 

för att öka flickans motivation till att fullfölja aktiviteten (Dwight, 2015, s. 315-316). L2 

verkar även uppmuntra flickan genom ökad entusiasm, gester och förhöjt taltonläge. Alice 

mamma och L2 försöker båda att intressera flickan ytterligare till aktiviteten genom 

uppmärksamhetssignaler i form av objekt och att säga hennes namn. Hegde (2001, s. 11) 

redogör för att både verbala och icke-verbala modaliteter kan nyttjas vid inhämtande av fokus. 

Logopedens yttrande och kroppsspråk när hon vänder bilden ifrån flickan, kan betraktas som 

signalerande stimuli för att återfå Alice till bordet, vilket ger önskad effekt. 

Utdrag 5 – Strukturering. 

Logopeden tar upp anamnes från Corinnes mamma när Corinne ber om deras uppmärksamhet. 

(@=markerar ord som tecknas med samtidigt tal) 

L1=Logoped 1, C=Corinne. 

1. L1:  <du:> cori:nne (.) vet du va¿ >du å ja< ska alldeles snart,  

2.   (0.4) leka li:te å titta på bilder å så, ja ska bara prata @li:te@ mer med mamma¿  

3. C:  (0.6) ja: 

4. L1  är de okej? 
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5. C:  ((nickar)) 

6. L1:  a: ((fnissar)) 

I utdrag 5 försöker L1 få Corinne att stanna i den pågående aktiviteten genom att inhämta 

hennes uppmärksamhet och strukturera upp vad som ska hända (rad 1-2). I rad 4 söker L1 

flickans godkännande till detta, vilket hon också får (rad 5). Logopeden bekräftar sedan 

överenskommelsen (rad 6). Utdraget kan påvisa hur L1 använder pronomenet ”du” och 

flickans namn för att påkalla hennes uppmärksamhet (Håkansson & Hansson, 2007, s. 186; 

Rogers & McPherson, 2014, s. 19). Efter att logopeden har fångat Corinnes intresse, ger hon 

information om vad som ska hända, ett förfarande som kan ses som ett försök till att få flickan 

att följa L1:s intention. Barn som erhåller strukturerad information är mer benägna att följa 

den vuxnes avsikt enligt Øvreeide (2010, s. 231). Informationen är tillsynes anpassad till 

Corinnes förståelsenivå, vilket är i linje med Merrills (2009) och Øvreeide (2010, s. 230, 234), 

eftersom L1 använder ett konkret här-och-nu-perspektiv, betonade ord och förstärker 

förståelsen med tecken. Det kan antas att intersubjektivitet skapas genom att flickan får 

information om vad som förväntas av henne. De individer som upplever intersubjektivitet 

tenderar att följa sin samtalspartner bättre (Wardhaugh, 1985, s. 8-9).  

Utdrag 6 – Motivation via belöning. 

Logopeden utför bedömning av Hampus språk. L2 utlovar belöning, eftersom han börjar visa 

tecken på bristande koncentration. 

L=Logoped 2, H=Hampus. 

1. L2:  hur blire rå om <nallen> ska knuffa lå:dan? 

2. H:  ((lägger nallen och kaninen i lådan)) 

3. L2:  nä↓hä. 

4. H:  ((tittar mot logopeden och ler)) 

5. L2:  nu busar du hampus¿ 

6. H:  ◦m◦ 

7. L2:   (.) eller hu:r? ((fnissar)) 

8. H:  ((stänger locket på lådan)) 

9. L2:  ((rör barnets arm)) vet du hampus? (0.6) om man e dukti <hä:r> 

10.   >å gör som ja< säger, (0.6) då får ↑man, (0.4) välja nånti:ng i min <hemliga> låda sen. 

11.   (1.3) men då ↑måste man va dukti. (1.5) åså får man gö:ra som ja säger¿ 

12.   (1.2) skulle du vilja vä- välja nånting ur lå:dan sen¿ (2.4) hampus¿ ((söker ögonkontakt)) 

13. H:  (3.2) ((räcker sig mot lådan, tar ut kaninen och nallen)) 

14. L2:  ska du- >ska vi< se om du kan göra, (1.8) kan du göra så att nallen <knuffar lådan?> 

15. H:  +ao:u+ ((tar kaninen och knuffar lådan)) 

16. L2:  m. 

17. H:  ((vänder lådan upp och ner)) 

18. L2:  ((skrattar)) ↓va åkte den <omkull> till å mä (0.5) å de va ju kani:nen?  

19.   (0.4) kan du göra så kani:nen knuffar <sä:ng↑en> 

20. H:  ((tar kaninen puttar sängen)) 

21. L2:  o precis (0.6) bra. (0.4) <å kan du göra så att nalle:n rör> sängen? 



 

22 

 

I utdrag 6 försöker L2 fånga Hampus uppmärksamhet, eftersom han inte tycks vilja följa 

henne (rad 1-9). L2 uttrycker vikten av att lyssna samt följa uppmaningarna och utlovar i sin 

tur en belöning i form av ett klistermärke om detta efterföljs (rad 9-12). Pojken försöker då 

följa logopedens uppmaningar (rad 13, 15 och 17), när dessa blir fel begär hon nya av honom 

(rad 19). L2 bekräftar den korrekta handlingen och ger sedan beröm (rad 21). Hampus 

förefaller inte följa logopedens uppmaning utan börjar istället ”busa” med henne. Busandet 

skulle kunna vara ett tecken på rastlöshet och viljan till att byta aktivitet, något som också har 

beskrivits av Keenan och Klein (1975). De strategier som L2 verkar använda sig av för att 

motivera pojken till att fullfölja pågående uppgift är i form av beröm och materiell belöning 

med klistermärke. Sådana faktorer kan enligt Dwight (2015, s. 315-316) utnyttjas för 

kvarhållande av barns fokus. I utdraget ovan illustreras hur logopeden ytterligare försöker 

fånga barnets intresse genom att ta ögonkontakt, använda taktilt stimuli, ändra betoning och 

variera röststyrka. Sådana strategier beskrivs också av Dwight (2006, s. 95-96) för att 

bibehålla koncentration till uppgifter. L2 tar även hjälp av andra uppmärksamhetssignaler i 

form av ”Hampus” och signalerande fraser. Inre faktorer där barnet upplever känslan av att 

lyckas kan motivera det till att intressera sig för uppgifter (Dwight, 2015, s. 315-316). L2 ger 

Hampus beröm efter hans korrekta handling. Brown och Levinson (1987, s. 61-64) beskriver 

att beröm kan bevara en persons positiva ansikte. L2 tycks vilja att Hampus upplever känslan 

av att lyckas efter att han utfört en handling felaktigt och anpassar därför uppmaningen. Nästa 

uppmaning upplevs vara förenklad, ty den innefattar agenten han redan håller i.  

Utdrag 7 – Tillfälligt avbrott. 

Bedömning pågår med hjälp av Reynell och logopeden avbryter testningen för en paus. 

L2=Logoped 2, A=Alice, AM=Alice mamma. 

(@=markerar ord som tecknas med samtidigt tal) 

1. L2:  kan den hoppa me:r? 

2. A:  å ((hoppar i mammas knä)) 

3. L2:  a (1.0) du: kan hopp↑a  

4. A:  (0.5) gepa ((kastar kaninen på golvet)) 

5. L2:  ↓nä:men (0.8) åkte den ne:r på gol↑vet ((fnissar)) @◦va◦@ va to:kit¿ 

6. A:  ((försöker komma ner från mammas knä)) gopa  

7. L2:  (.) >ska du visa<¿ 

8. AM:  ska du hoppa. 

9. L2:  vi:sa .hh ((förväntansfull)) få serå? 

10. A:  ((hoppar på golvet)) 

11. L2:  .hh ((förvånat)) (0.4) ↑va ↑bra ((klappar händerna)) du kunde¿ 

12. A:  (0.5) bapu: 

13. L2:  ah snart (0.3) titta (0.6) kan du gö:ra (0.3) så att nallen ↑går  
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L2 ber Alice utföra en handling från bedömningsmaterialet med bestämd agent (rad 1). 

Flickan responderar på uppmaningen genom att själv hoppa till (rad 2), vilket L2 bekräftar på 

rad 3. Bedömningen avbryts när Alice kastar iväg en leksak och går ner från sin mammas knä 

(rad 4 och 6). L2 uppmuntrar flickan till att hoppa och återgår därefter till bedömningen (rad 

7-13). Enligt Keenan och Klein (1975) visar barn ofta olika signaler för att uttrycka viljan till 

att byta uppgift. Anledningen till att L2 gör ett avbrott från testningen kan vara att hon tolkar 

Alice hoppande i mammas knä och ivägkastande av leksakskaninen som tecken på rastlöshet. 

Det förefaller som att L2 frångår sin förbestämda plan och uppmärksammar flickans behov av 

en paus genom att följa hennes initiativ. Sarid och Breznitz (1997) hävdar att pauser kan 

användas för att förnya kognitivt fokus. Utdraget kan vara ett exempel på hur barns tålamod 

minskar under en pågående aktivitet, vilken kan vara i linje med Dwight (2015, s. 93-94) som 

beskriver att barns uppmärksamhet minskar successivt efter introduktion av en ny uppgift. 

Hälften av Reynell-bedömningen har fortlöpt  och det kan därför vara orsaken till Alice 

uppvisade rastlöshet. Den minskade uppmärksamhetsgraden hos flickan kan även förklaras av 

hennes låga ålder. Sarid och Breznitz (1997) beskriver att barn under 4;0 år tenderar att ha ett 

kortare tidsspann till att fokusera på uppgifter. Logopedens entusiasm i gester, taltonläge och 

beröm skulle kunna ses som strategier, vilka troligen medför att Alice motiveras till att 

fortsätta den pågående aktiviteten (Dwight, 2006, s. 95-96; Dwight, 2015, s. 315-316).  

Utdrag 8 - Bekräfta för kvarhållande. 

Ronaldo börjar uppvisa tecken på rastlöshet och är på väg ifrån bordet. Logopeden tar fram 

andra leksaker för att hålla honom kvar medan hon fortsätter anamnesinhämtning med 

Ronaldos mamma. 

R=Ronaldo, L1=Logoped 1, RM=Ronaldos mamma. 

(@=markerar ord som tecknas med samtidigt tal) 

13. R:  ((reser sig från stolen)) 

14. L1: dom kan du kolla lite på ((håller upp och skakar lådan med babblarna))   

15.   >å så har vi,< (1.0) en bok här me babblarna också? 

16. R:  lamb↑la:  

17. L1:  medans ja pratar lite me mamma. 

18. RM: (.) hm ((fnissar)) 

19. L1:  ((fnissar)) [ kommer du ihåg] 

20. R:                      [tija                         ] +o:h+ ((håller upp en babblare mot L1)) 

21. L1:  (0.4) a (1.1) de där va ju @dada.@ 

22.   (2.0)  

23. R:  dä? ((räcker fram en ny babblare mot L1)) 

24. L1:  (0.6) å, @dodo.@ ((tittar ner mot pappret på bordet)) 

25.   (1.4) kommer du ihåg hur gammal han va? när han sa sin- (.) >sitt< första ord¿ 
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L1 presenterar babblarna för Ronaldo (rad 2-3) och strukturerar nästkommande sekvens för 

honom (rad 5). Pojken visar upp olika babblare som han vill att L1 ska benämna (rad 8 och 

11), vilket logopeden ger respons på (rad 9 och 12) för att sedan återgå till att fokusera mot 

mamman (rad 13). De nya leksakerna presenteras när L1 uppmärksammar att Ronaldo är på 

väg ifrån bordet, troligen då hon vill återfå hans fokus och få honom att stanna kvar. Enligt 

Dwight (2015, s. 94) är uppmärksamheten hos barn som störst vid introduktionen av nya 

moment, vilket möjligen kan förklara varför L1 presenterar en ny uppgift för pojken. Dwight 

(2015, s. 93) beskriver även att logopeder bör förbereda varierande aktiviteter för att bibehålla 

ett barns koncentration, L1 kan ses utnyttja detta i ovanstående utdrag. L1 påkallar pojkens 

fokus med hjälp av att skaka lådan med leksaker framför honom, vilket kan ses som ett 

signalerande stimuli. Hegde (2001, s. 11) beskriver att denna typ av stimuli används vid byten 

av uppgifter. Babblarna är förmodligen objekt som Ronaldo är välbekant med, då han 

uttrycker ”lambla” med entusiasm. Lewis och medarbetare (1992) visar att barn blir 

engagerade i leksaker som är individuellt anpassade. Detta utdrag kan indikera på att 

babblarna intresserar pojken, vilket leder till kontaktförsök med L1. Det kan upplevas som att 

besöket blir mer anpassat efter Ronaldo eftersom ett gemensamt intresse, i detta fall 

babblarna, kan medföra att ett barn tar fler initiativ i kommunikation med den vuxne 

(Merrills, 2009; Wilson 1998, s. 29). Øvreeide (2010, s. 229, 233) beskriver att det är viktigt 

att visa intresse för barnet. L1:s bekräftande av Ronaldos turer kan betraktas som ett sätt att 

engagera sig i pojken och underlätta det kommande deltagandet mellan parterna i 

bedömningsmomentet.  

5.3 Aktivitetsbyte  

Besök hos logoped anses vara av institutionell karaktär, ty logopeden är den som styr besöket 

och begär responser från barnet (Nettelbladt, 2013, s. 479). Det är logopeden som strukturerar 

och reglerar över när aktiviteter påbörjas och avslutas (Plejert et al., 2010). Följande utdrag 

uppvisar tillämpandet av preannonsering, topikalisering, gränsmarkerat aktivitetsbyte, 

mindre utmärkande aktivitetsbyte, förberedande stimuli, uppmärksamhetssignal, variation i 

taltonläge, pauser och kroppsspråk samt beröm och bekräftelse. 

Utdrag 9 – Gränsmarkerat aktivitetsbyte. 

Logopeden har inhämtat anamnes och ska påbörja bedömning av Hampus. Pojken har under 

intervjun med vårdnadshavarna lekt självständigt vid sidan av. 

L2=Logoped 2, H=Hampus, HM=Hampus mamma, HP=Hampus pappa. 



 

25 

 

1. L2:  vet du ↑va, (.) ska vi ta å packa ihop leksakerna? 

2.   (0.3) <så ska vi kolla:>, (.) <i min> stora väska som ja har här bakom¿ 

3. H:  ja: o. 

4. L2:  de gör vi. 

5. HM:  då måste vi städa här först. 

6. L2:  .hh då får vi städa. (0.4) plocka ihop alltihopa. ((börjar plocka undan)) 

7. H:  ((plockar undan föremål)) 

8. HP:   ska vi ta- 

9. L2:  (0.6) titt↑a >plocka ihop de- ner i lådan< ((tar undan föremålen)) 

10. H:  ((tar undan föremålen)) 

11. L2:  <å gubben,> hjälper du me:j? (0.6) allting ner i lå:dan¿ ((tar undan föremål)) 

12. H:  ((plockar undan)) e 

13. L2:  .hh <bra:> (0.6) å, o:rmen också. 

14. H:  ((lägger ner sista leksaken)) 

15. L2:  de:n, ((tar bort lådan)) ◦sny:ggt◦ (1.1) <bra> 

16. HP:  ((applåderar)) 

17. L2:  då ska vi kolla, ((tar fram reynellväskan)) 

L2 förbereder byte av aktivitet, påkallar Hampus uppmärksamhet och ställer en fråga (rad 1). 

Reynell-väskan presenteras, L2 förklarar att de behöver städa undan föregående 

aktivitetsföremål (rad 2-6). När den sista leksaken städats undan av Hampus (rad 14) 

tydliggör L2 att denna aktivitet är avslutad samt berömmer honom (rad 15). I rad 17 påkallar 

logopeden återigen uppmärksamheten hos Hampus genom att signalera att den nya aktiviteten 

ska påbörjas. 

24. L2:  (1.4) hä:r ska vi se, >har du sett< vilken stor väska:? 

25. HP:  ◦oj◦ 

26. H:  ((visar förväntad min)) 

27.   (2.4) 

28. HM:                                                       [va tror du e i ↑den hampus¿] 

29. HP:  ((lutar sig fram mot barnet)) [◦va tror du att de är◦                ] ((pekar)) 

30. H:  (0.3) ◦va◦ 

31. HP:  ◦va tror du att de ä?◦ 

32. H:  (0.5) ◦<a:>◦ 

33. HP:  ◦va¿◦ 

34. L2:  ((ser förvånad ut)) 

35. L2:  ((tar fram föremål)) 

36. HP:  .hh 

37. L2:  .hh koll↑a ((lägger fram nallen)) 

Fokus på den nya aktiviteten har avbrutits innan ovanstående utdrag och logopeden 

presenterar nu återigen Reynell-väskan för Hampus (rad 24). Vårdnadshavarna är också 

aktiva i att försöka skapa intresse hos Hampus för vad som ska ske härnäst (rad 25-36). De 

strategier som används för att fånga pojkens uppmärksamhet innan aktivitetsbytet utförs, är i 

linje med Norrby (2014, s. 182, 189-190) eftersom L2 använder en förberedande fras ”ska vi 

kolla i min stora väska?”. Denna fråga kan även ses som en preannonsering, då hon söker 

hans godkännande till bytet. Innan bytet sker visar L2 tydligt att föregående aktivitet är 
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avslutad, vilket följer Bublitz (1998, s. 42), genom att de gemensamt städar undan föremålen 

som använts i den tidigare sekvensen. Sacks (1992, s. 88-89) beskriver att ämnesövergångar 

sker gränsmarkerat i samtal av formell karaktär, vilket skulle kunna konstateras i ovanstående 

utdrag. Andra strategier som L2 förefaller att använda är i enighet med Dwight (2015, s. 93), 

exempelvis uppmärksamhetssignal och varierad intonation i rösten. Det kan anses att L2 

förbereder aktivitetsbytet genom att signalera både verbalt och visuellt vad som ska hända. 

Reynell-väskan tycks användas som ett förberedande stimuli där L2 försöker skapa intresse 

hos Hampus genom att tala om väskans attribut och variera sitt uttryckssätt, vilka är 

tillvägagångssätt som Dwight (2006, s. 101) och Hegde (2001, s. 11) beskriver.  

Utdrag 10 - Avslut av aktivitet. 

Logopeden har inhämtat information från Ronaldos mamma medan Ronaldo har lagt ett 

pussel. Logopeden riktar nu sitt fokus mot pojken för att påbörja bedömning. 

L1=Logoped 1, R=Ronaldo. 

1. L1: du ronaldo?  

2. R:  (0.3) a= 

3. L1:  =äru färdi: me pusslet¿ ((håller handen på pusslet)) 

4. R:   NÄ:J. 

5. L1: inte, ska vi lägga dä då >innan vi tar bort de?< 

6. R: ((skakar på huvudet)) gol↓a:h. 

7.   (0.8) 

8. L1: ((tar upp en pusselbit)) va e de här för nånting? 

9. R: (1.2) ◦vet i:te◦ 

10. L1: (0.8) äre ett ↑träd 

11. R: (0.7) vä:v. 

12. L1: (0.7) ◦träd.◦ (1.3) <åsså har vi:> den här kunde ju du, ((visar en ny pusselbit)) 

13. R: (0.8) lak↓to: 

14. L1: a: traktor¿ (1.8) ◦va e därå?◦ ((viskar)) 

15. R: (0.6) tä je. 

16. L1: (0.8) hästen? 

17. R:  (1.8) me få va de ↑hä:j 

18. L1: kolla <där> ska den va. ((visar en ny pusselbit)) 

19.   (2.4) 

20. R: de- de va ↑hä:j 

L1 vill byta aktivitet genom att först påkalla Ronaldos uppmärksamhet (rad 1). På rad 3 ställer 

hon en fråga om han är färdig med aktiviteten. Pojken uttrycker att han vill fortsätta med 

pusslet (rad 4) och L1 accepterar hans önskemål (rad 5). De samtalar sedan om pusselbitarna 

medan de lägger färdigt pusslet (rad 8-20). I början av utdraget synliggörs hur L1 fångar 

Ronaldos uppmärksamhet genom att använda uppmärksamhetssignalen, ”du Ronaldo”. 

Förmodligen medför denna handling att pojken uppmärksammar att något ska hända, vilket är 

ett förfarande som också beskrivs av Håkansson och Hansson (2007, s. 186) och Rogers och 
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McPherson (2014, s. 19). Logopedens strategi att fråga Ronaldo om han är färdig med pusslet 

skulle kunna ses som en preannonsering inför tänkt aktivitetsbyte. Enligt Norrby (2014, s. 

189-190) bör ett sekvensbyte godkännas innan etablering av nästkommande moment, detta för 

att främja samarbetet mellan samtalsparterna som möjligen är L1:s intention. Logopeden 

involverar och följer Ronaldo i bestämmandet av aktivitetens avslut troligen för att 

upprätthålla ett positivt klimat. Øvreeide, (2010, s. 236-237) hävdar att en ömsesidig dialog 

mellan barn och vuxen medför en ökad delaktighet. En lekfull dialog kring pusselbitarna 

förefaller skapa ett symmetriskt samtalsmönster mellan L1 och barnet, vilket Merrills (2009) 

beskriver är en strategi till att skapa kontakt och få barn att vilja kommunicera med 

logopeden. Hoogsteder och medarbetare (1996) betraktar att lek bidrar till jämnare fördelning 

mellan turer och medför en ökad symmetri i interaktion. Detta kan bekräftas på rad 20, där 

Ronaldo är bekväm att ta initiativ som inte utgör respons på logopedens uppmaning. 

Eisenberg (2004) anser att barns ökade initiativtagande är en positiv effekt av att använda lek. 

L1 repeterar genomgående pojkens yttranden, vilket kan ses som ett sätt att bekräfta honom 

och visar att hon förstått honom rätt (Schegloff, 1993; Strömqvist, 1984, s. 133). 

Återspeglingen kan vara en strategi av L1 till att få Ronaldo att följa besökets 

turtagningsmönster i denna uppgift, vilket skulle kunna vara i linje med vad Plejert och 

Samuelsson (2008) beskriver.   

Utdrag 11 - Avslut av deluppgift i test. 

Bedömning pågår genom Reynell och logopeden ska skifta till en ny deluppgift. 

L2=Logoped 2, A=Alice. 

1. L2:   >vetu< nu får de här hoppa ner igen ((högt taltonläge))  

2.   ((öppnar väskan)) <i på:sen> (0.6) ska du hjälpa <mej>¿ 

3.   (0.8) ↑titta, städa. ((lägger i föremål i påsen)) ◦kan du hjälpa till?◦ 

4. A:  ((kollar på logopeden)) 

5. L2:  ((plockar i föremål)) ↑allihopa ner där  

6. A:  dy:s 

7. L2:  ↑titta (0.3) <nu komme:r nallen tillba:ka,> ((plockar fram nya objekt)) 

8.   dä:r >har vi< ↑nått (3.7) å dä:r. 

9. A:  ((tar lådan och öppnar den)) 

10. L2:  .hh ◦haru sett◦ (0.7) titta den var alldeles tom va? 

11.   ((tar lådan)) va ingenting i den ((stänger locket på lådan)) eller hur, alldeles tom. ↑↓m 

12.   (1.6) nu: <får du lyssnarå>¿ (1.0) ska vi se, ((ställer iordning föremål)) 

13.   (1.2) lägg nyck- <nallen> på sängen. 

L2 uttrycker att Alice och hon tillsammans ska plocka undan föremål (rad 1-3). Logopeden 

presenterar ett redan känt föremål samt nya objekt som ska användas i den kommande 

sekvensen (rad 7-8). Alice tar lådan som står på bordet, vilket L2 kommenterar och fortsätter 
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sedan att inhämta flickans uppmärksamhet till den nya deluppgiften (rad 9-13). Ovanstående 

utdrag visar på att L2 verkar vilja uppmärksamma Alice på att den föregående deluppgiften är 

avslutad genom städning. Tydliggörandet av slutförd sekvens utförs innan påbörjandet av den 

nya aktiviteten (Bublitz, 1998, s. 42). I linje med Hegde (2001, s. 11) och Norrby (2014, s. 

182) använder L2 en förberedande fras i detta fall ”vet du?”, för att fånga flickans fokus till 

att introducera det nya ämnet. Alice koncentration påkallas troligen också genom att L2 

ändrar sitt sätt att tala eftersom hon har ett överdrivet högt taltonläge, sådant tillvägagångssätt 

beskrivs av Dwight (2006, s. 101) och möjliggör att flickan förmodligen observerar att något 

nytt ska hända. Strömqvist (2010, s. 69) beskriver att vid 3;0 år har barn lärt sig att följa 

uppmaningar, eftersom Alice är yngre än 3;0 år kan det vara en anledning till att L2 väljer att 

upprepa uppmaningen om att städa. Det kan tolkas som att L2 väljer att kommentera Alice 

pysslande med lådan som ett kommunikativt initiativ från flickan. Bekräftandet från 

logopeden kan bidra till att barnet upplever sig involverad i besöket, vilket skulle kunna öka 

samarbetsviljan (Lundqvist, 2011, s. 29-30; Hundeide, 2009, s. 42). Flera olika 

uppmärksamhetssignaler används när själva bytet ska utföras (Håkansson & Hansson, 2007, s. 

186; Rogers & McPherson, 2014, s. 19). Indikerandet på viljan till att byta sekvens följer 

Wardhaugh (1985, s. 148) genom att pauser samt den ökade prosodin verkar tillämpas av L2 i 

momentbytet. Logopeden uttrycker även att Alice ska lyssna för att förbereda henne på den 

nya aktiviteten. Interaktionen kan då upplevas stå stilla, ty logopedens yttranden är kortare 

och långsammare, vilket Bublitz (1998, s. 73) beskriver ske vid ämnesövergångar. 

Utdrag 12 – Aktivitetsbyte av mindre utmärkande karaktär. 

Logopeden övergår från att presentera föremål ur en påse tillsammans med Ronaldo till att 

han nu ska utföra handlingar med de framplockade objekten.   

L1=Logoped 1, R=Ronaldo, RM=Ronaldos mamma. 

1. L1:  ◦va kommer härå¿◦ 

2. R:  (0.8)↑vo: 

3. L1:  ja en ↑ko (0.7) mu: säger den.  

4.   (0.6) <å här> ((lägger fram borsten)) hade vi en sån där borste igen, ((viker ihop påsen)) 

5. R: va? ((tar borsten och börjar borsta sitt hår)) 

6. L1:  ja preci:s? den kan man borsta håret med. (1.4) ◦å◦, du ronaldo? ((letar ögonkontakt)) 

7. R:  va¿ 

8. L1:  (0.5) kossan e hungri? 

9. R:  (0.8) ↑va 

10. L1:   kossan <e hungri¿> 

11. R:  ((borstar håret)) 

12. L1:  kan kossan <få ett päron¿> 

13. R:  va¿ ((borstar håret)) 
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14. L1:  <kossan> vill ha ett päron. 

15. R: ((borstar håret)) (0.8) ((kollar mot mamman)) 

16. RM:  ja, kolla inte på mej¿ ((fnissar)) 

17. L1:  ((fnissar)) titta, (.) kossan, ((tar kossan mot päronet)) vill ha päronet namnamnamnamnam  

L1 presenterar ett objekt som hon vill att Ronaldo ska benämna (rad 1), vilket Ronaldo gör 

(rad 2). Hon tar sedan fram det sista föremålet, benämner själv ”borsten” och viker ihop påsen 

(rad 4). På rad 6 bekräftar logopeden pojkens initiativ att borsta håret, detta fortsätter han att 

göra under resterande delen av utdraget. L1 begär därefter Ronaldos uppmärksamhet och han 

svarar ”va” på hennes yttrande (rad 7), varpå logopeden ger en ny sorts uppmaning (rad 8). 

Logopeden repeterar samt omformulerar när förväntade responser uteblir (rad 10-14) och 

uppmaning besvaras slutligen av L1 själv (rad 17). I utdraget verkar L1 sträva efter att skapa 

samförståelse om att ett byte av deluppgift ska ske. Pausen som förekommer innan skiftet 

skulle kunna indikera för Ronaldo att något nytt ska hända, då pauser enligt Norrby (2014, s. 

182) ofta tillämpas vid byte av samtalsämne. En annan strategi som L1 verkar tillämpa är att 

variera betoning och kan anses vara i linje med Dwight (2006, s. 101), eftersom användandet 

av intonationsvariation kan tydliggöra att en övergång mellan moment ska ske. På rad 6 skulle 

denna intonationsvariation kunna påvisas, ty både slutintonation och intonationshöjning 

förekommer. L1 tycks även vilja påkalla barnets uppmärksamhet genom att hon uttrycker ”du 

Ronaldo”, som förberedande stimuli innan kommande bytet (Hegde, 2001, s. 11). Plejert och 

medarbetare (2010) beskriver att logopeder ofta har sista ordet före byte av aktivitet, detta 

tycks stämma överens med L1:s agerande. L1 kommenterar Ronaldos borstande av håret för 

att sedan presentera den nya handlingen som han är tänkt att utföra, detta skulle kunna 

indikera på att hon är den som styr över momentordningen. Skiftet mellan aktiviteterna kan 

upplevas vara utan tydlig övergång för pojken. Dwight (2006, s. 101) beskriver att mindre 

märkbara övergångar ofta sker genom presentation av stimuli som barnet i sin tur ger respons 

på. L1 tror sig antagligen ha Ronaldos uppmärksamhet i och med hans respons och begär 

därför den nya uppmaningen. Anledningen till att pojken inte verkar uppfatta bytet skulle 

bland annat kunna bero på att L1 inte har Ronaldos fullkomliga fokus. Pojken distraheras 

förmodligen av borstandet, vilket kan ses som ett tecken på att uppmärksamhetsgraden är låg. 

Ytterligare en förklaring är att de två nya uppmaningarna inte tydliggör att pojken ska utföra 

en handling. Plejert och medarbetare (2010) visade i sin studie att aktivitetsbytets utfall är 

beroende av hur initieringen av det nya skiftet utförs, introduktionen ska ge riktlinjer för 

barnet att följa. Det kan därför tolkas som att Ronaldo inte får tillräckligt tydliga riktlinjer till 

att förstå den nya aktivitetens innebörd. Presentationen är möjligen även mindre anpassad till 

hans förståelsenivå, vilket enligt Hansson (2010, s. 203) och Merrills (2009) tenderar vara 
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orsaken till uppkomst av missförstånd i samtal med barn. Den nya uppmaningen som L1 

begär av Ronaldo följer inte det föregående samtalsmönstret, vilket också skulle kunna vara 

en anledning till det kommunikativa sammanbrott som förefaller ske (Yont et al., 2002). 

Ellneby (2010, s. 66-67) beskriver att det ofta är den vuxne som stödjer barnet i dialog. L1 

verkar försöka etablera förståelse hos Ronaldo genom att hon kontinuerligt förtydligar och 

omformulerar uppmaningarna. Slutligen agerar L1 som modell, eftersom hon själv utför 

uppmaningen. Eisenberg (2004) anser att elicitering kan styra ett barn till förväntad handling.  

Utdrag 13 – Förberedande stimuli inför aktivitetsbyte. 

Logopeden introducerar SIT för Corinne. 

L1=Logoped 1, C=Corinne. 

1. L1:  ↑kolla <hä:r> (0.6) va äre för färger på den hä:r boken¿= 

2. C:  =a:h (1.0) defö (0.4) den bl↑å:: 

3. L1:  blå: 

4. C: (0.3) r↑ö:d, 

5. L1:  rö:d, 

6. C:  (0.6) e gjö:n gjö:n, gjö:n.  

7. L1:  .hh a preci:s, (0.5) å (0.5) <vet du va> cori:nne?  

8.   (0.6) nu ska du får hö:ra om <när per o lis↑a> skulle hälsa på sin mormor. 

Den nya aktiviteten introduceras genom att logopeden ber Corinne att benämna färgerna på 

bokens omslag (rad 1). Flickan benämner färgerna och L1 upprepar kontinuerligt hennes 

yttranden (rad 2-6). På rad 7 och 8 bekräftar L1 flickans yttrande och byter sedan fokus 

genom att inleda det nya momentet. Aktivitetsbytet förefaller ske i linje med Hegde (2001 s. 

11), då logopeden förbereder Corinne inför den nya sekvensen genom att presentera boken 

som ska användas och pratar om dess attribut. L1 verkar utnyttja den inledande fasen till att 

fånga flickans fokus och framkalla respons från henne, vilket Dwight (2006, s. 101) beskriver 

är en strategi som kan användas vid aktivitetsbyte av mindre uppenbar karaktär. 

Tillvägagångssättet kan anses förbereda Corinne inför den nya uppgiften genom att L1 gör att 

skiftet upplevs naturligt och följsamt. Det kan tolkas som att anledningen till att logopeden 

bekräftar flickans yttranden är för att motivera henne till ett fortsatt deltagande, eftersom 

känslan av att prestera korrekt uppges motivera barn till att medverka mer (Dwight, 2015, s. 

315-316). Logopedens upprepningar skulle kunna vara en sätt för att bevara samtalets struktur 

och sammanhang, vilket är väsentligt i dialog där barn med språkliga svårigheter involveras 

(Ellneby, 2010, s. 66-67; Hansson, 2010, s. 203). I rad 7 visas den faktiska övergången från 

presentation av stimuli till att aktiviteten startar. L1 verkar försöka bibehålla Corinnes fulla 

fokus vid övergången och skapa intresse för uppgiften när hon uttrycker en förberedande fras 
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och tilltalar flickan vid förnamnet. Uppmärksamhetssignaler av denna typ beskrivs i Hegde 

(2001, s. 11), Håkansson och Hansson (2007, s. 186) och Rogers och McPherson (2014, s. 

19).  

Utdrag 14 – Långvarigt aktivitetsbyte. 

Ronaldo har fått benämna föremål och nu vill L1 byta övning, men han vill fortsätta att leka 

med leksaksbilen.   

L1=Logoped 1, R=Ronaldo, RM=Ronaldos mamma. 

1. L1: ska vi stoppa i dom här igen¿ så får de sova i lådan?= 

2. R:  =ja. 

3. L1:  (1.1) vetu va. ja tror att vi istället ska kolla, (0.7) på en påse ↑ja har dä:r borta¿ 

4. R:  (2.5) ja pel- pela b↓i:l. 

5. L1:   (0.6) ◦ska du stoppa i?◦ 

6. R:  (5.0) ((fortsätter leka med bilen)) 

7. L1:  gillar du bila:r? ((vänder sig mot mamman och ler)) 

8. RM:  ((himlar med ögonen)) 

9. L1:  ((nickar)) >kan du< köra i påsen här då, 

10. R:  LA. 

11. L1:  ↑a. 

12.   (1.9) 

13. RM:   ((fnissar tyst)) om de e fordon- 

14. L1:  komsi bi:l¿ ((skrattar)) 

15. RM:  fordon å-  

16. R:   A: 

17.   (2.4) 

18. L1:  ronaldo:¿ vet du ↑va, nu vill bilen åka å sova. 

19. R:  (2.9) ((sätter bilen i påsen)) 

20. L1:  a tack så mycke¿ ((tar undan påsen)) 

21. R:  oa bi: bi: ((gestikulerar mot lådan med babblarna)) 

22. L1:  ◦<kolla hä:r>, ska du se¿◦ ((tar fram en tygpåse)) 
23. R:  hu?   

24. L1:  (0.5) ◦<va de finns hä:r>◦  

I utdrag 14 försöker L1 avsluta en aktivitet och gå vidare i besöket (rad 1 och 3) genom att 

plocka undan de föremål som använts i tidigare sekvens samt förklara den nya uppgiften. 

Logopeden väntar på respons, eftersom Ronaldo inte vill ge ifrån sig leksaken och hon 

försöker på olika sätt få honom till att göra det (rad 4-18). Han ger på rad 19 tillbaka bilen och 

resterande del av utdraget visar hur L1 presenterar den nya aktiviteten. Bublitz (1988, s. 42) 

beskriver att ämnesbyten ofta sker med tydligt start och avslut. Det kan ses som att L1 vill 

avsluta föregående aktivitet markant, genom att involvera Ronaldo i ihopplockandet av 

föremålen innan den nya sekvensen kan ta vid. Logopeden förklarar för pojken att sakerna ska 

”sova” och att de därför ska gå vidare, vilket skulle kunna anses vara en strategi för att 

anpassa informationen till Ronaldos förståelsenivå. En anpassad förklaring ska enligt Merrills 
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(2009) skapa samförståelse och i sin tur leda till att barn lättare följer logopeders 

instruktioner. Aktivitetsbytet i detta utdrag tenderar att ta lång tid, då Ronaldo inte tillåter 

logopedens tänkta avslut. Anledningen till den utdragna processen skulle kunna förklaras av 

att det planerade avslutet försvåras genom att Ronaldo involveras i beslutandet. Detta 

fenomen beskrivs även av Plejert och medarbetare (2009). Processen där L1 väntar in pojken 

skulle kunna ses som en sorts preannonsering, då överlämnandet av bilen kan tolkas som ett 

godkännande till att byta ämne och sedan gå vidare (Norrby, 2014, s. 189-190). Ronaldos 

påstådda intresse för bilar kan också vara en anledning till att han inte vill byta ämne. 

Logopedens uppmärksammande av bilintresset skulle kunna syfta till att få pojken intresserad 

av L1 istället för leksaksbilen. Identitetsmarkörer kan enligt Øvreeide (2010, s. 229) utnyttjas 

för detta syfte. En strategi L1 sedan tycks använda för att få pojken att följa hennes avsikt är 

att viska, skifta i betoning samt använda gester. Detta följer Dwight (2006, s. 95-96), eftersom 

avsikten förmodligen är att motivera honom till att ändra fokus och skapa ett ökat intresse för 

den nya aktiviteten. Aktivitetsbytet sker när L1 ger bekräftelse till Ronaldo för hans 

tillbakalämnande av leksaken. Dwight (2015, s. 315-316) beskriver att bekräftelser kan verka 

som en inre motivationsfaktor, sådana skulle kunna öka intresset för det nya momentet. 

Skiftet genomförs genom att L1 uttrycker förberedande fraser samt gestikulerar mot vad som 

ska hända, vilket är i linje med Hegde (2001, s. 11). 

5.4 Logopedes svar på frågeformulär 

Strategier för att administrera nybesök var enligt båda logopederna något de hade observerat 

och instruerats till under verksamhetsförlagd utbildning, men ingen av dem hade erhållit 

specifik undervisning angående detta. L2 uppgav att erfarenhet genom ”trials and errors” 

troligen format hennes arbetssätt. Kontaktetablering kan enligt båda logopederna skapas med 

en inledande sekvens som exempelvis involverar leksaker där båda parter får ett gemensamt 

fokus. De uppgav att leken både blir en rolig och kravlös aktivitet, där även spontantalet kan 

bedömas. L1 menade att det är viktigt att vara lyhörd för vad barnet visar intresse för och 

försöka anpassa besöket efter det. L2 menar att kontakt inleds redan i väntrummet och det 

som observerats där kan nyttjas i en första dialog med barnet. I det fall barnet är tillbakadraget 

brukar L2 rikta fokus mot vårdnadshavare så att barnet först kan studera henne och därefter 

bli mer bekväm att interagera. En annan strategi L2 uppgav var att rikta ett gemensamt fokus 

mot objekt för att skapa en dialog kring det. Både L1 och L2 beskrev att de eftersträvar en 

tillåtande atmosfär där barnet upplever lagom mycket krav och en positiv känsla. L2 

förklarade vidare att hon försöker uppnå en god stämning genom att inleda ett samtal med 
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barnet där båda får chans till att uttrycka sig. L1 beskrev att det är viktigt med ett 

professionellt bemötande, där barn och vårdnadshavare upplevs vara i centrum och blir 

individuellt bemötta.  

 

Logopederna beskrev hur de tänker kring strukturering av momenten som ska ingå i nybesök; 

en introduktion av besökets syfte, anamnes, komplett bedömning av barnets språkliga 

förmågor och återkoppling till vårdnadshavare. L1 ansåg att det är viktigt att utgå från 

remissen och ställer en hypotes om barnets svårigheter utifrån denna. Vanligtvis inleder hon 

besöket med en förbestämd aktivitet som barnet själv kan sysselsätta sig med, medan L1 

inhämtar anamnes från vårdnadshavare. I de fall barn uppvisar brist på koncentration och 

uppmärksamhet, uppgav L2 att hon motiverar genom beröm samt uppmuntran och utlovar 

emellanåt belöningar. L1 beskrev däremot att hon undviker mutor och istället avleder 

distraktioner genom att förnya uppmärksamheten och rikta fokus mot det aktuella ämnet. 

Båda logopederna ansåg att det är viktigt att vara uppmärksam på barnets signaler och 

kontinuerligt berömma barnet för att kunna fånga upp dess fokus igen. Tillfälliga pauser sades 

även kunna ges för att senare kunna återuppta och slutföra pågående aktivitet. Logopederna 

gjorde en beskrivning av hur övergångarna av aktiviteterna i besök genomförs. L2 beskrev att 

hon säkerställer att aktiviteten som pågått är ordentligt avslutad innan nästa uppgift inleds. 

Hon ansåg att det är viktigt att ge uppmuntran och beröm för att motivera barnet till den nya 

aktiviteten. L1 menade att aktiviteter på bästa sätt kan skiftas obemärkt genom att exempelvis 

plocka undan föremål, men det beror på barnet. Hon uppgav att överenskommelser kan vara 

nödvändiga i de fall barn har svårt att släppa pågående aktivitet.  

6 Diskussion 

 
6.1 Resultatdiskussion 

Föreliggande studies resultat baseras på fyra videoinspelningar av logopediska nybesök med 

barn (se tabell 1) och frågeformulärssvar med samtliga deltagande logopeder. Resultatet 

belyste fenomen som skedde i interaktionen mellan barnen och logopederna under nybesök, 

vilka strategier logopederna använde för kontaktetablering, kvarhållande av uppmärksamhet i 

aktiviteter och aktivitetsbyten (se tabell 2). Samtliga omnämnda strategier var även sådana 

som logopederna tillämpade i inspelningssituationen, vilket indikerar på att de reflekterat över 

flertalet tillvägagångssätt. Det framkom inga skillnader mellan vad logopederna beskrev att de 

gör vid nybesök och vad de studerades göra, dock förekom strategier som ej omnämnts och 
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tolkas därför som intuitiva.   

 

Logopediska besök kan anses vara av institutionell karaktär (Nettelbladt, 2013, s. 479). I 

resultatet visades att logopederna föreföll blanda institutionell interaktionstyp med ett mer 

symmetriskt samtalsmönster. Logopederna begärde oftast responser och styrde samtalet i 

bedömningssituation, medan försök till jämlik dialog förekom i kontaktskapande situationer, 

som exempelvis lek. Den symmetriska interaktionen som ofta uppstår i början av nybesök hos 

logopeder enligt Merrills (2009), kan studeras i utdrag 2 där L2 försökte skapa en dialog med 

barnet.L2 uppgav i frågeformläret att hon eftersträvar en god stämning genom att involvera 

barnet i en inledande konversation, vilket därför kan ses som en tillämpad strategi som hon 

även reflekterat över. Leksaker användes av båda deltagande logopeder i det inledande skedet 

av nybesöken. De beskrev i sina svar att de utnyttjar leksituationer för att etablera kontakt 

med barn och på det sättet skapa en kravlös situation. Båda logopederna sågs nyttja denna 

strategi i videoinspelningarna, vilket specifikt exemplifieras i utdrag 1. L1 och L2 tenderade 

att utgå från närhets- och engagemangstilen som Norrby (2014, s. 221, 232) beskriver syfta 

till att skapa en vänskaplig atmosfär. Lek är enligt Wilson (1998, s. 27) ett tillvägagångssätt 

för att gynna kontaktskapande med barn, vilket alla fyra nybesöken visade på. Lewis och 

medarbetare (1992) anser att ett barn blir mer medgörligt om leksakerna väljs ut efter barnets 

mognad och intresse. Detframkom i frågeformulärsvaret att L1 är observant för vad barnet 

intresserar sig för, vilket utdrag 1 också indikerade på, då hon bytte förbestämt inledande 

lekmaterial efter det som L1 noterat att barnet tyckte om. En förbestämd plan kan skapas 

utifrån remiss, men kan sedan behöva omstruktureras efter det enskilda barnet under besöket 

(Andersen, 1992; Dwight, 2015, s. 69; Paul & Norbury, 2012, s. 22). Denna förberedelse och 

flexibilitet uppvisades av båda deltagande logopeder i samtliga besök och bidrog till god 

kontakt mellan barnen och logopederna.  

 

Deltagande logopeder uppgav att de i nybesök inhämtar anamnes i tidigt skede. L1 beskrev att 

efter hon introducerat barnet till lekuppgift, påbörjar hon anamnes med vårdnadshavare. L2 

beskrev att anledningen till att hon först fokuserar på vårdnadshavare kan bidra till att barnet 

sedan vågar interagera med henne. Pullen och Hulme (2010, s. 41) och Øvreeide (2010, s. 

229, 233) anser att ett tidigt inriktat fokus mot vårdnadshavare ger barn möjlighet att studera 

den nya vuxna personen och bekanta sig i den nya miljön. I samtliga studerade besök tog 

logopederna anamnes inledningsvis, dock visade de samtidigt intresse för barnen under 

informationsinhämtningen, genom att uppmärksamma och bekräfta dem. Inriktningen mot 
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vårdnadshavarna medförde ett gott kontaktskapande mellan barn och logoped och att barnen 

kände trygghet under besöket. Det kan dock spekuleras i huruvida detta tillvägagångsätt 

inverkat på barnens medverkan under bedömningen. L2 uttryckte att den första kontakten sker 

redan i väntrummet, vilket sedan kan skapa möjliga samtalsämnen att inleda besöket med. 

Den första observationen av barnet i väntrummet kan ge logopeden en inblick i dess förmågor 

och intressen (Lewis et al., 1992). Resultatet kunde bekräfta att L1 och L2 var 

uppmärksamma på barnet från första stund. Studiens resultat visade också på att kontakt med 

barn inte endast sker i inledande fas av besöket, utan är något som upprätthålls kontinuerligt. 

Detta kan påvisas i utdrag 3, 7, 8, 10, 13 och 14 där både symmetriska interaktionssituationer 

och identitetsmarkörer kan ses. 

 

Strategier för att upprätthålla ett barns fokus kan exempelvis bestå i att förnya 

uppmärksamheten hos barnet genom så kallade uppmärksamhetssignaler, introduktion av ny 

uppgift samt yttre och inre motivationsfaktorer (Dwight, 2015, s. 315-316; Håkansson & 

Hansson, 2007, s. 186; Rogers & McPherson, 2014, s. 19). I frågeformulären framkom att 

båda logopederna försöker att tolka barns beteende och använder beröm för att bevara deras 

fokus i uppgifter. I utdrag 4, 6, 7 och 8 sågs L1 och L2 försöka återfå barnens fokus med hjälp 

av ovannämnda tillvägagångssätt, eftersom det nyttjades när barnens koncentrationsnivå 

sjönk. Små avbrott från den egentliga aktiviteten var även en strategi som deltagande 

logopeder sa sig använda, vilket exempelvis kan påvisas i utdrag 7. Pausen verkade bidra till 

att L2 senare kunde återuppta den avbrutna aktiviteten och bidrog till ett förnyat fokus till 

uppgift. Denna typ av avbrott omnämns även av Sarid och Breznitz (1997) kunna förnya 

koncentration. Utdrag 6 är ett exempel på där ett avbrott kunde ha varit lämplig som en 

ytterligare åtgärd. L2 utnyttjar flera olika strategier för att fånga pojkens fokus, men han tycks 

ändå inte återfå tillräcklig koncentration för att uppfatta den begärda uppmaningen korrekt. 

Den felaktiga handlingen pojken i utdraget gör kan också bero på språkliga brister. 

Logopederna beskrev i frågeformulären att de vill att nybesök ska vara lagom kravfyllda, 

detta kan ses som en strategi för att minska risken att barnens ansikte hotas och att de slutar 

att medverka. Barn med kommunikativa nedsättningar hamnar oftare i situationer där deras 

ansikte riskeras att hotas (Hulterstam & Nettelbladt, 2002). L2 kan påvisas utnyttja en 

anpassning av svårighetsgrad i utdrag 4 där hon upphörde med sina uppmaningar, troligen för 

att undvika påtryckning och höga krav. Detta skulle kunna ses som ett reflekterat 

tillvägagångssätt, eftersom L2 uppgav i frågeformuläret att besök ska upplevas lagom 

kravfyllda. 
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En skillnad mellan logopederna som både uttrycktes i frågeformulären och som framkom i 

filmerna, var användandet av yttre motivationsfaktorer. Dwight (2015, s. 315-316) beskriver 

att sådana kan uppmuntra barnet till ökad delaktighet, vilket studiens resultat även visade på. 

Belöningen i utdrag 6 fungerade som en motivationshöjare till fortsatt deltagande. L2 menade 

att det ibland krävs handfast belöning i form av exempelvis klistermärken för att motivera 

barn till fortsatt engagemang. Däremot beskrev L1 att hon undviker mutor och istället 

försöker avleda barnet från det som distraherar det. I utdrag 14 visade L1 på påstådd strategi, 

genom att hon uttryckte att objektet som inte längre var i fokus skulle utföra en handling. En 

strategi som ej omnämndes, men som användes av båda logopederna var att strukturera för 

barnen vad som krävdes av dem, detta kan betraktas i utdrag 2, 5, 6 och 8. Strukturering kan 

enligt Øvreeide (2010, s. 231) och Wardhaugh (1985, s. 8-9) medföra en ökad samarbetsvilja 

hos barnet när det vet vad som förväntas. Logopedernas strukturerade information var ett 

tillvägagångssätt som tenderade att medföra att barnen förstod vad som gällde och följde 

instruktionerna. Genomgående under nybesöken visade logopederna entusiasm via tonfall och 

kroppsspråk samt intresserade sig tydligt för det enskilda barnet. Detta är strategier som 

Dwight (2006, s. 95-96) förespråkar fungera för bibehållet fokus och som i flertalet utdrag 

visades vara lämpliga.  

 

Resultatet angående aktivitetsbyte visade att skiftena tenderade att vara utdragna processer. 

Flera av övergångarna bestod av att logopederna först inledde bytet med att presentera den 

nya aktiviteten för barnen med hjälp av verbala och/eller visuella introduceringar. Därefter 

återgick L1 och L2 ofta till att avsluta den föregående uppgiften, vanligen i form av att 

tillsammans med barnen plocka undan objekt. Logopederna verkade efter detta återigen 

introducera det nya aktuella ämnet med en förberedande fras och olika stimuli, detta kan 

studeras i utdrag 9, 10, 11 och 14. Aktivitetsbytena som utfördes i dessa utdrag föreföll 

fungera enligt planering, eftersom barnen följde logopedernas intentioner. Deltagande 

logopeders sekvensbyten skedde på samma sätt som beskrivits av Bublitz (1988, s. 42), då 

föregående ämne tydligt avslutas innan introduktion av det nya sker. Ämnesövergångarna kan 

därför upplevas vara gränsmarkerade (Sacks, 1992, s. 88-89). L2 beskrev i frågeformuläret att 

hon specifikt brukar tillämpa denna typ av aktivitetsbyte för att barnet lättare ska uppfatta 

ändringen. De avslutande processerna L1 och L2 använde sig av innebar ett sorts avbrott 

mellan aktiviteterna. Pauser kan ge barn chans till förnyat kognitivt fokus till nästkommande 

uppgift (Sarid & Breznitz, 1997). Logopederna tycks därför intuitivt nyttja pauser som 
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strategi vid byte av aktiviteter.   

 

Övergångar i samtliga besök tenderade att följa Dwight (2006, s. 101) och Hegde (2001, s. 

11) eftersom signalerande stimuli gavs före bytet i syfte att påkalla barnens uppmärksamhet. 

Resultatet visade att sådan strategi ofta uppfyllde sin avsikt. L1 beskrev att hon föredrar byten 

som är mindre utmärkande, denna strategi används i utdrag 12 och 13. Aktivitetsbyten som 

inte tydliggörs verkade öka risken för missförstånd och icke fullbordat skifte, något som 

skedde i utdrag 12. I utdragen 2, 9, 10 och 14 använde L1 och L2 preannonsering, vilket kan 

ses som en strategi av dem till att få barn att överge en aktivitet och påbörja den nya (Norrby, 

2014, s. 189-190). L1 uppgav specifikt i frågeformuläret att en överenskommelse med barnet 

ibland är nödvändig för övergång mellan uppgifter. Denna strategi kan dock ses som icke-

fungerande i det fall barnet får allt för styrande roll över delarna i besöket, vilket skedde i 

utdragen 10 och 14. Skiften mellan moment i besöken som utfördes av L2 uppfattades av 

författarna vara mer styrda av logopeden, vilket medförde fullföljda byten efter planering. 

Plejert och medarbetare (2010) beskriver tendensen till en utdragen process om logopeden 

inte är den som har den styrande rollen i aktivitetsbytet. Strategier som tenderade att vara 

användbara vid övergångar var beröm och bekräftelse, uppvisad entusiasm och varierat 

uttryckssätt i röst och kroppsspråk, vilket tillämpades av båda logopeder genomgående under 

besöken. Dessa tillvägagångssätt beskriver Dwight (2006, s. 95-96, 101; 2015, s. 315-316) 

som användbara vid aktivitetsbyten och framkom även vara strategier som omnämndes av L2. 

6.2 Metoddiskussion 

Den insamlade datan i föreliggande studie bestod både av filminspelningar och sex frågor till 

de deltagande logopederna, vilket troligen har bidragit till ett bredare perspektiv. De olika 

materialtyperna har även möjliggjort en jämförelse mellan deltagande logopeder samt mellan 

deras omnämnda och mer intuitiva strategier. Informationen som tilldelades deltagarna 

avslöjade ej studiens syfte, vilket kan anses ha bidragit till en mer verklighetstrogen bild över 

förfarandet av nybesök med barn. Videoinspelningarna påbörjades i besöksrummet, vilket kan 

ses som en nackdel. De deltagande logopederna sade att kontakt redan skapas i väntrummet, 

något som också finns beskrivet i litteraturen. Detta kan innebära att en del av denna studies 

syfte har försummats. Frågeformulären som logopederna erhöll sändes via e-post, eftersom 

deltagarna föredrog detta på grund av tidsbrist. Nackdelen med detta metodval var den 

minskade möjligheten till att ställa följdfrågor för fördjupad insikt i logopedernas 

tillvägagångssätt. 
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De logopeder som deltog i studien var båda kvinnor med tre års erfarenhet som arbetade på 

samma mottagning och var utbildade vid samma lärosäte. Det hade varit önskvärt att ha 

deltagande logopeder med olika lång yrkeserfarenhet, av olika kön och ålder samt på olika 

arbetsplatser. Studiens författare kan inte dra några säkra slutsatser kring logopeders 

förfarande av nybesök med barn på grund av lågt deltagarantal och deras nära identiska 

yrkesverksamma bakgrund. Det framkomna resultatet baseras dessutom endast på fyra 

nybesök. Samtliga besök bedrevs efter liknande mönster. Logopederna inledde besöket med 

anamnes och genomförde därefter en bedömning av barnet. Det hade varit önskvärt att studera 

nybesök som följt ett annat upplägg än de som studerats för att möjliggöra analys om detta 

hade någon inverkan på föreliggande studies studerade frågeställningar.   

6.3 Slutsats  

Resultatet i föreliggande studie belyser logopedernas strategier, som antingen omnämndes 

eller tillämpades intuitivt. Studiens författare upplevde strategierna som effektiva, dock 

ansågs vissa tillvägagångssätt stundtals otillräckliga eller olämpliga för det enskilda barnet. I 

det kliniska arbetet som logoped, utformar denne själv sitt individuella tillvägagångssätt. 

Nyexaminerade logopeder skulle troligtvis, trots att kunskapen förvärvas genom praktiskt 

arbete, gynnas av en metodbok innehållande användbara strategier för nybesök med barn. En 

metodbok skulle kunna medföra en bredare kunskapsbas samt ett snabbare tillägnande av 

effektiva tillvägagångssätt. Den ännu oerfarna logopeden skulle kunna nyttja denna bok till att 

jämföra sin egen utredningsprocedur med andra yrkesverksammas och ta del av användbara 

strategier. Särskilt viktigt är detta då logopediska nybesök innebär möten med barn som 

troligen har ett avvikande kommunikationsmönster. Inga säkra slutsatser kan dras kring 

logopeders generella utförande av nybesök med barn, eftersom inspelningsmaterialet endast 

bestod av två logopeder med två nybesök var. I framtida studier krävs därför ett större och 

mer varierat deltagarantal både vad gäller logopeder och barn. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Information- och samtyckesblankett till logopeder 

Vi är fyra logopedstudenter som studerar på termin 7 vid Linköpings universitet. Under höst- 

och vårterminen kommer vi att skriva magisteruppsatser. Vi har valt att skriva om 

logopediska nybesök och hur interaktionen mellan barn, vårdnadshavare och logoped 

fungerar. Vi kommer att parvis skriva två olika uppsatser med inriktning mot olika fokus i 

interaktionen. Syftet är att studera hur ett logopediskt nybesök av barn fungerar. Testning av 

barn är styrd och följer en särskild praxis men interaktionen i besöket är en del som ofta sker 

efter logopedens egna och samlade erfarenheter, vilket motiverar dessa studiers intresse för 

interaktionen under ett nybesök. Det kommer inte att ske någon bedömning av logopedens 

eller barnets insatser utan uppsatserna kommer endast att fokusera på interaktionen 

För att möjliggöra denna studie önskar vi att få samla in material genom att filma ditt/dina 

nybesök. Vi kommer att videofilma nybesök med barn där misstanke om tal- och 

språkstörning finns. Nybesöket ska ske enligt din vanliga rutin. Tidsåtgången för 

materialinsamlingen kan eventuellt ta något längre tid än ett vanligt nybesök då vi avser 

intervjua dig efter besöket. Intervjuerna kan ske via mail om så önskas. De deltagande barnen 

bör ha svenska som starkaste språk samt ingen tidigare kontakt med logoped.  

 

Två av oss kommer att ansvara för kamera- och mikrofoninställningar men inte vara 

närvarande i besöksrummet. Det inspelade materialet kommer att transkriberas och analyseras 

utifrån samtalsanalytiska principer och redovisas sedan i två magisteruppsatser. 

Videofilmerna kommer sedan att kunna användas för vidare forskning och kommer sparas på 

enheten för logopedi vid Linköpings universitet i minst fem år. Allt inspelat material kommer 

att behandlas konfidentiellt och varken analyser eller uppsatstext kommer att utformas så att 

någon deltagares identitet röjs. Samtycke kommer att inhämtas från deltagande logoped samt 

barnens vårdnadshavare innan testning. Medverkan är frivillig och logopeden kan välja att när 

som helst avbryta deltagandet. 

 

Vi har varit i kontakt med din cheflogoped för verksamheten och hon har givit sitt 

godkännande till att vi nu kontaktar er. Målet är att inhämta materialet under månaderna 

januari till februari 2016, givetvis i samråd med logoped och vårdnadshavare.  

Vi skulle behöva din hjälp med att inför besöket dela ut informationsbrev och 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare. Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Vänliga hälsningar  

Sandra Carlsson    Emelie Grängfors 

sanca850@student.liu.se    emegr573@student.liu.se 

 

Elin Engdahl    Lisa Sjögren 

elian600@student.liu.se   lissj609@student.liu.se 

Handledare: Christina Samuelsson, Docent, christina.samuelsson@liu.se  

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor, inger.lundeborghammarstrom@liu.se  

mailto:sanca850@student.liu.se
mailto:emegr573@student.liu.se
mailto:elian600@student.liu.se
mailto:lissj609@student.liu.se
mailto:christina.samuelsson@liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se
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Godkännande och underskrift av samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av information och godkänner att delta i studien där jag kommer att delta 

vid inspelning av logopediskt nybesök.  

 

 

Namn (textat)   

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Namn (underskrift)  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ort ________________________________ Datum_________________________ 
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Bilaga 2. Information- och samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är fyra logopedstudenter som studerar sista året på Linköpings universitet och som under 

våren 2016 kommer att skriva examensarbeten om logopediska nybesök. Fokus i dessa 

arbeten ligger på att studera hur kommunikationen mellan samtliga parter fungerar vid ett 

logopediskt nybesök och vi kommer inte att analysera barnets prestation. Besöket kommer att 

ske enligt vanlig praxis, den enda skillnaden är att besöket kommer att videoinspelas och 

innebär ingen extra ansträngning från er sida.  Efter besöket har vi som önskemål att ni svarar 

på några frågor gällande besöket. Vi kommer även att intervjua logopeden som genomfört 

besöket där viss information från journal kommer att behövas. Studiens syfte är att belysa hur 

ett logopediskt nybesök går till. Testningen av barn är styrd efter en särskild praxis men 

interaktionen i besöket är en del som vanligen sker efter logopedens egna erfarenheter och 

rutiner, vilket motiverar intresset för dessa studier.  

 

För att kunna genomföra denna studie ska vi filma logopediska nybesök som sedan 

analyseras. Vi behöver därför Ert godkännande för att inspelning ska kunna ske. Analyserna 

av videofilmerna kommer att ske i ett enskilt rum. 

 

Inspelningsmaterialet kommer att hanteras i enlighet med konfidentialitetskrav och endast 

redovisas i skriftform med transkriptioner och sammanfattande text. Personnamn och andra 

igenkännbara detaljer kommer att avidentifieras och tillges fiktiva namn. Resultaten redovisas 

i en uppsats som presenteras vid ett seminarium. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i det 

digitala arkivet på Linköpings universitet, e-press. Enbart uppsatspar samt handledare som är 

direkt involverade i studien kommer att ha tillgång till videoinspelningarna. Materialet sparas 

minst 5 år för framtida forskning inom liknande område. Ni kan när som helst avbryta 

deltagandet i studien utan att det påverkar er kontakt med logopeden. 

 

Om Ni har ytterligare frågor kring något gällande studiens genomförande är ni välkomna att 

kontakta oss på  

Sandra Carlsson    Emelie Grängfors 

sanca850@student.liu.se    emegr573@student.liu.se 

 

Elin Engdahl   Lisa Sjögren 

elian600@student.liu.se   lissj609@student.liu.se 

 

Handledare:  

Christina Samuelsson, Docent,  

christina.samuelsson@liu.se  

 

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor,  

inger.lundeborghammarstrom@liu.se  
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Godkännande och underskrift av samtyckesblankett 

Kryssa i det svarsalternativ som passar bäst in på ditt 

barn  

  JA   NEJ 

Mitt barn har svenska som modersmål.  

  

  

Mitt barn har tidigare varit i kontakt med logoped. 

 

  

 

Barnets födelsedatum (ÅÅMMDD):___________ 

 

Godkännande och underskrift av samtyckesblankett 

 

Jag/vi  har tagit del av information och godkänner att att jag/vi  och mitt/vårt barn deltar vid 

en inspelning av ett logopediskt nybesök . 

 

Namn (textat)                             Namn (underskrift) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Namn (textat)          Namn (underskrift) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ort _______________________________ Datum__________________________ 

 

Inlämnas till logoped vid nybesöket 
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Bilaga 3. Frågeformulär 

1. Hur strukturerar du upp ditt nybesök och hur tänker du kring besökets moment som ska 

ingå? 

 

 

 

2. Hur försöker du etablera kontakt med ett barn under ett nybesök? - Vilka sätt använder du 

för att fånga upp och få kontakt med barn som är svårare att nå? 

 

 

 

3. Ett barn kan visa tecken på rastlöshet eller vilja avsluta en aktivitet, hur brukar du göra för 

att hålla kvar barnets motivation och fokus för att fullfölja aktiviteten? 

 

 

 

4. Hur gör du vid övergångarna från en aktivitet till en annan under besöket? 

 

- för barnet? 

 

 

- för vårdnadshavare? 

 

 

 

5. Vilken atmosfär vill du skapa i besöksrummet och hur försöker du uppnå detta? 

 

 

 

 

6. Har du fått någon specifik undervisning om hur man administrerar ett nybesök (strategier 

som kan användas) under din utbildning?  
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Bilaga 4. Transkriptionsnyckel 

Symbol Betydelse 

 [ Anger att överlappande tal börjar 

 ] Anger att överlappande tal slutar 

= (1) Visar att samma yttrande sträcker sig över flera 

transkriptionsrader 

= (2) Visar att två yttranden fälls utan skönjbar tystnad emellan dem 

(’latching’) 

(0.3) En paus, mätt i tiondels sekunder 

(.) En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

. Fallande intonation 

? Stigande intonation 

, Jämn intonation 

¿ Svagt stigande intonation 

: Förlängning av ljudet som föregår det/dem 

alltså- Ett tvärt avbrott i talflödet 

samtal Betonad stavelse 

jo: Fallande grundton i förlängt ljud 

ja: Stigande grundton i förlängt ljud 

NEJ Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

+nej+ Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

°nä° Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

↑ Höjd grundton 

↓ Sänkt grundton 

> < Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet 

< > Det inramade har ett långsammare tempo än det omgivande talet 

< Det följande talet rivstartar (”inrusning”) 

hh .hh Hörbar utandning respektive inandning 

((tuggar))) Markerar transkriberarens kommentar till eller beskrivning av 

något i samtalet 

(sällan) Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den troligaste 

möjligheten 
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(    ) Anger att något yttras men att det inte går att tolka 

(dra) / (va) Anger alternativa tolkningar 

 

 


